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Niels en Thomas schitteren 
in Beste Vrienden Quiz op NPO3
IJmuiden - Afgelopen week wa-
ren beste vrienden Niels Wieg-
man en Thomas Hoogendoorn 
dagelijks op tv bij de Beste 
Vrienden Quiz van NPO3. Sa-
men hebben ze een fantastisch 
bedrag van 540 euro bij el-
kaar gespeeld, waarvan ze zon-
dag de helft aan het logeerhuis 
‘Ons Huis’ hebben gegeven.

Het avontuur begon vorig jaar 
september. Na een oproep op tv 
gezien te hebben, besloten vrien-
den Niels en Thomas uit groep 8b 
van Het Kompas West zich op te 
geven voor de Beste Vrienden 
Quiz van NPO3. Het concept van 
deze quiz is dat je als beste vrien-
den een mooi geldbedrag bij el-
kaar kunt winnen, waarvan je de 

helft aan een goed doel schenkt 
en de helft samen mag hou-
den. Over het goede doel hoef-
den Niels en Thomas niet lang 
na te denken: mochten ze win-
nen dan zou hun geld naar Het 
Logeerhuis ‘Ons Huis’ in Heems-
kerk gaan. Een logeerhuis voor li-
chamelijk en geestelijk gehandi-
capte kinderen en het huis waar 
vriendinnetje Elin, tevens twee-
lingzusje van klasgenootje Ben-
the, een paar nachtjes per maand 
logeert. Dus maakten de vrien-
den een leuk �lmpje waarin ze 
zich voorstelden, stuurden die 
op naar de redactie, werden uit-
genodigd voor de castingdag in 
Hilversum en hoorden een aan-
tal weken later dat ze waren uit-
gekozen als kandidaat.

Eind januari was het zover: de op-
namedag in de studio op het me-
diapark in Hilversum. Aangemoe-
digd door familie, klasgenoot-
jes én Elin op de tribune begon-
nen ze aan het spannende avon-
tuur. Hoewel ze thuis goed geoe-
fend hadden en samen meerde-
re a�everingen hadden bekeken, 
waren ze heel zenuwachtig. Maar 
het ging fantastisch! A�evering 
na a�evering wonnen ze en aan 
het einde van de dag hadden ze 
een prachtig bedrag van 540 eu-
ro bij elkaar gespeeld. Wat waren 
ze blij en trots! 
Het moest alleen nog even ge-
heim blijven, want in mei zouden 
de a�everingen pas op tv komen. 
Vorige week was het eindelijk zo-
ver: van dinsdag tot en met vrij-

dag waren Niels en Thomas da-
gelijks op tv. Moeilijke vragen 
werden samen opgelost, lastige 
spelletjes werden gewonnen en 
zelfs spin Zlatan werd verslagen. 
De a�everingen werden gezel-
lig samen met alle vrienden te-
ruggekeken in de voetbalkantine 
en in de klas. Als kers op de taart 
werd zondag de cheque van 270 
euro uitgereikt aan het logeer-
huis. 
Heel blij waren ze daar met dit 
mooie bedrag, waarvoor ze 
nieuw speelgoed voor de logé-
tjes gaan kopen. De vrienden kre-
gen als dank nog een versierde 
beker met lekkere snoepjes van 
de logeetjes. Een mooie afslui-
ting van een prachtig avontuur! 
(foto: aangeleverd)

Eerste avondvierdaagse 
van Rotary IJmond
IJmuiden/Driehuis - Een ver-
trouwd evenement, maar een 
nieuwe organisatie. De Avond-
4Daagse van Velsen wordt dit jaar 
voor het eerst georganiseerd door 
Rotary IJmond. Volgende week zal 
van maandag tot en met donder-
dag worden gewandeld door de 
bossen, duinen en straten van de 
gemeente Velsen.

De start en �nish zijn elke avond 
bij hockeyvereniging Strawber-
ries aan de Waterloolaan 1 te Drie-
huis. Daar zet de stoet wandelaars 
zich steeds om 18.00 uur in bewe-
ging. Onderweg wordt bij steeds 

een andere sportvereniging ge-
pauzeerd, op die locaties is fruit 
en iets te drinken beschikbaar. Dit 
wordt verzorgd door de ouderra-
den van de deelnemende scholen. 
Uiterlijk om 19.45 uur moeten alle 
deelnemers terug zijn bij de start-
locatie. De organisatie roept al-
le deelnemers op om op de laat-
ste dag (donderdag) verkleed te 
komen, maar voegt er wel aan toe 
dat het kleding moet zijn waar-
in je lekker kunt wandelen en die 
past bij de temperatuur. Via www.
avond4daagsevelsen.nl kan ieder-
een zich aanmelden voor deelna-
me, ook nieuwe vrijwilligers zijn 

van harte welkom en kunnen zich 
via deze website aanmelden. (ar-
chie�oto: Erik Baalbergen)
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  Uit het college

Kinderen slagen voor 
het Zwem-ABC 
Zaterdag 25 mei hebben in zwembad De 
Heerenduinen 70 jongens/ meisjes afge-
zwommen voor hun Zwem-ABC.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie!
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 Check de afvalkalender 
rond feestdagen! 

Kippenbotjes of visgraten? 
De gft-bak smult ervan! 
We hebben er even op moeten wachten; 
maar de zomer komt eraan! Tijd om de bbq 
aan te steken. Vaak blijven er na afl oop wat 
restjes over. Alle etensresten kan je in de 
gft-bak gooien. Dus ook de afgekloven kip-
penbotjes en visgraten. 

       
      

        
          

      

Drie simpele tips
         

     

 
        

          
           

       
       

      
   

         
        
         

  

        
 

         

Gesloten tijdens feestdag

       
         

     
      

      
      

         
       

     
      

      

Geen paspoort aanvragen en 
a� alen donderdag 6 juni  
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Droomt u ervan om uw eigen droomhuis te 
ontwerpen en te bouwen? Zelf uw handen 
uit de mouwen te steken en de uitdaging 
aan te gaan? 

Dan hebben wij goed nieuws voor u! De ge-
meente Velsen heeft namelijk twee nieuwe 

locaties aangewezen voor het project Pio-
nieren in IJmuiden! Het gaat om 17 zelf-
bouwkavels aan de Van Diepenstraat in Vel-
sen-Noord en om 14 zel� ouwkavels aan de 
Lagersstraat in IJmuiden.
Ontdek of zel� ouw ook iets voor u is. Kijk op: 
www.pioniereninijmuiden.nl 

Zelf je droomhuis bouwen 
op een leeg kavel

 Pas op voor de eikenprocessie-
rups en bastaardsatijnrups 
De bastaardsatijnrups en eikenprocessie-
rups hebben haren om zich te beschermen 
tegen vijanden. Deze haren komen via de 
wind in de lucht en kunnen bij mens en dier 
gezondheidsklachten en ernstige irritaties 
veroorzaken. 

Waar zitten eikenprocessierupsen? 
De eikenprocessierups zit meestal in eikenbo-
men. Meerdere eikenprocessierupsen kunnen 
samen een boom helemaal kaal eten.                                                                                                                                  
Hoe herken ik eikenprocessierupsen? De ei-
kenprocessierups is te herkennen aan lange 
witte haren. Hun nesten lijken op een dicht 
spinnenweb en zijn te vinden op de boomstam-
men of op dikkere takken van de eik. 

Waar zitten bastaardsatijnrupsen? 
De bastaardsatijnrupsen komen voor in duin-
doorns, meidoorns, sleedoorns, eiken, berken 
en fruitbomen. 

Hoe herken ik bastaardsatijnrupsen? 
Bastaardsatijnrupsen hebben een donkerbruin 
tot zwart lijf met 2 rode wratten op zijn rug en 
lange geelbruine haren.

Welke klachten veroorzaken de haren 
van deze rupsen als ik ermee in aanraking 
kom?                             
 Irritatie aan de ogen en de luchtwegen, jeuk 
en huiduitslag. In het algemeen verdwijnen 

de symptomen binnen enige dagen tot weken. 
Krijg je dikke oogleden, lippen, of een dikke 
tong, of word je benauwd? Neem dan direct 
contact op met de huisarts of bel 112

Hoe kan ik klachten voorkomen?                                                                                                                              
• Vermijd contact met de rupsen.                                                                                                                           

Kom niet in de buurt van de nesten van de 
rupsen.                                                                                             –
Bedek de armen en de benen goed in 
het gebied waar de rupsen voorkomen.                                                                                                                                       
Ga in een gebied waar de dieren voorko-
men niet op de grond te zitten. 

• Wat moet ik doen als je klachten heb?                                                                                                                  
• Vermijd krabben en/of wrijven.
• Was je huid goed met water en spoel je 

ogen met water.
• Jeukt je huid, of heb je rode bultjes? Plak 

dan plakband op de huid, trek het plak-
band er weer af om  de haren van de rup-
sen snel te verwijderen.

• Was je kleding op 60 graden.
                                                                                                                                                                                    
Neem bij ernstige klachten altijd contact op 
met uw huisarts of de GGD!

Melden eikenprocessierups of de bas-
taardsatijnrups                                                                                    
Als de eikenprocessierups of de bastaardsatijn-
rups in een boom zitten, kan dit leiden tot een 
plaag. Zit er een nest in je tuin, of vermoed je 
een plaag?? Meld het bij de gemeente . 
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 Sportaanbod 
jeugd gezocht!
Sportpas Velsen is dit jaar succesvol van 
start gegaan. Honderden kinderen hebben 
afgelopen seizoen deelgenomen aan spor-
tieve activiteiten en een aantal is zelfs lid 
geworden bij clubs en verenigingen.

Momenteel werken we aan een nieuw ken-
nismakingsaanbod voor na de zomervakantie. 
Sportaanbieders kunnen hun sport- en bewee-
gaanbod (kosteloos) laten plaatsen in de bro-
chure 2019-2020. 

Kijk voor meer informatie op www.sportloket-
velsen.nl of www.sportpasvelsen.nl

 Zwem4daagse kaartverkoop 
gestart!
Van 1 t/m 5 juli is er  alweer voor de 30e 
keer zwem4daagse in het zwembad De 
Heerenduinen.
Heb je je zwemdiploma? Kom binnen of bui-
ten zwemmen en laat je vlinder- of school-
slagslag, borstcrawl, of rugslag zien! 

Je kunt starten:                                                                                                                              
Maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur
Maandag t/m vrijdag  tussen 17.00-20.00 uur. 
Dinsdag  t/m vrijdag tussen 9.00-10.00 uur 

Dit zijn de zwemafstanden                                                                                               
Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baan-
tjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65-plussers 

zwemmen 250 meter (10 baantjes), maar meer 
mag natuurlijk ook!

Bijdragen                                                                                                                               
Volwassenen betalen €11,00. Voor kinderen 
geldt een speciaal schooltarief van €5,50 inclu-
sief een blinkende medaille die, let op!, alleen 
op vrijdag wordt uitgereikt. Kinderen melden 
zich aan via www.sportpasvelsen.nl. Volwasse-
nen kunnen zich vanaf vrijdag 31 mei a.s. via de 
receptie aanmelden. 
Kom de zwemmers gezellig aanmoedigen. 
Op het buitenterrein is van alles te doen.                                     
Het belooft weer een leuke week te worden die 
je niet wilt missen1
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Taboe op schulden doorbreken
Een echtscheiding, een ontslag of een 
maand huurachterstand, het kan het begin 
zijn van fi nanciële problemen. Vaak ont-
kennen mensen het probleem, waardoor 
de situatie verder verslechtert. Rekenin-
gen stapelen zich op, herinneringen wor-
den aanmaningen en dwangsommen eindi-
gen in  gerechtsdeurwaarders. Doordat veel 
mensen zich schamen voor fi nanciële pro-
blemen, vragen ze niet of te laat om hulp. 
De gemeente wil dat mensen eerder aan-
kloppen, zodat hun problemen makkelijker 
zijn op te lossen. 

Kom uit je schuld
Om schuldenproblematiek meer bespreekbaar 
te maken gaat deze week de landelijke campag-
ne ‘Kom uit je schuld’ van start. De campagne 
laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – 
in de fi nanciële problemen kan komen. Op de 
website komuitjeschuld.nl vertellen acht bij-
zondere helden hun ervaringen. Hun ‘coming 
out’ over hun schuldprobleem bleek de eerste 
stap op weg naar een oplossing. Dus voor ieder-
een met beginnende problemen geldt: praat er-
over met je omgeving en zoek hulp!  

Bijeenkomst gemeenteraad/Nieuwe 
armoedevisie
Op 27 mei was er een raadsbijeenkomst over 
Werk & Inkomen. Tijdens de bijeenkomst was 
ook aandacht voor het thema schuldhulpver-
lening. Velsen heeft al veel preventie activitei-
ten. Daarbij werkt ze samen met verschillen-
de organisaties, zoals Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners, het Sociaal Wijkteam en wo-
ningcorporaties. Zo hoopt zij inwoners met 
schulden zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. 
Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal ideeën 
ingebracht voor een nog betere dienstverle-
ning. Deze worden meegenomen in een nieuwe 
Armoedevisie die dit jaar wordt ontwikkeld. 

Contact
Heeft u ook ideeën hoe we inwoners met schul-
den uit hun schulp laten komen en beter kun-
nen ondersteunen? Mail dan naar armoede-
visie@velsen.nl. Als u zelf hulp nodig heeft bij 
schulden, neem dan contact op met het Sociaal 
Wijkteam via 088-8876970 of mail contact@
swtvelsen.nl.  U kunt ook contact opnemen met 
de gemeente via 0255 567200 of schuldhulp-
verlening@velsen.nl.   

‘Velsen geen Bende’ gestart 
in IJmuiden-Noord
Woensdag 22 mei zijn we begonnen met 
het project ‘Velsen geen Bende’. Dat is hard 
nodig, want op sommige plekken in onze 
gemeente dumpen mensen vaak hun af-
val.  We willen er graag achter komen waar-
om dit gebeurt, zodat we samen met bewo-
ners een oplossing kunnen zoeken. We zijn 
22 mei daarom gestart in een eerste wijk 
in IJmuiden-Noord. Afvalcoaches van HVC 
gingen langs de deuren om met inwoners te 
praten over oorzaken en oplossingen. 

Langs de deuren
De buurtbewoners in IJmuiden-Noord zijn erg 
betrokken bij het onderwerp. De gesprekken 
met de afvalcoaches duurden daarom langer 
dan verwacht. Het lukte 22 mei dan ook niet 
om iedereen te spreken. Afgelopen maandag 
zijn de afvalcoaches opnieuw de wijk in gegaan 
om de rest van de bewoners te spreken. Bewo-
ners die niet thuis waren, ontvingen een fl yer 
in de bus met andere mogelijkheden om hun 
reactie te geven. De informatie die we hebben 
verzameld, gaan we gebruiken om samen met 
buurtbewoners actie te ondernemen tegen het 
dumpen van afval. Natuurlijk wordt de infor-

matie uit de gesprekken ook met de buurtbe-
woners van IJmuiden-Noord gedeeld. Als deze 
aanpak werkt, gaan we deze ook inzetten voor 
andere buurten in Velsen waar veel afval ge-
dumpt wordt.   
 

Uitvoeringsagenda Jeugd 2019
De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 is vast-
gesteld door de IJmond-colleges. De Uit-
voeringsagenda Jeugd 2019 gaat over de 
jeugdigen in de IJmond van 0 tot 23 jaar. 

Wethouder Sebastian Dinjens: ‘De uitvoe-
ringsagenda jeugd 2019 is vastgesteld in sa-
menspel met belanghebbenden. Er zijn veel ge-
sprekken gevoerd met elkaar over wat al goed 
gaat en wat nog beter kan. Ik ben erg blij met 
jeugdzaken in mijn portefeuille. Ik wil graag dat 
jongeren zich hier thuis voelen, maar ook dat ze 
thuis een veilige basis hebben.’

Een onderdeel van de uitvoeringsagenda 
is tijdig passende zorg op de juiste plek

In de IJmond willen we dat tijdig goede en be-
taalbare jeugdhulp beschikbaar is. D at de hulp 
dichtbij de jeugdige en het gezin wordt georga-
niseerd en dat de geboden hulp voldoet aan de 
wettelijke kwaliteitseisen.
Wij zorgen dat in 2019 het aantal praktijkon-
dersteuners jeugd GGZ (POH’s) in huisartsen-
praktijken toeneemt. POH’s hebben kennis van 
het zorgaanbod én inzicht in de beschikbaar-
heid van het zorgaanbod, waardoor de juiste 
zorg sneller kan worden aangeboden. Daar-
naast geven we in 2019 verder vorm aan de aan-
pak van complexe casuïstiek. Dit doen we door 
aanbieders te stimuleren om samen met het 
CJG in een vroegtijdig stadium op zoek te gaan 
naar oplossing voor complexe casussen. 

Verwijzing alternatieve route 
tegen sluipverkeer in woonkern 
Velsen-Noord
Op dinsdag 11 juni wordt bij wijze van proef 
een verwijssysteem voor de alternatieve 
route in Velsen-Noord geplaatst. Het sys-
teem gaat automobilisten die van het Tata 
Steel terrein komen bij drukte op de regu-
liere route Wenckebachstraat/Rijk de Waal-
weg/Velsertraverse (N197) (route A) ver-
wijzen naar een alternatieve route via het 
bedrijventerrein De Grote Hout (route B). 
Hierdoor wordt tegengegaan dat auto-
mobilisten door de woonkern van Velsen-
Noord rijden om bij de snelweg A22 te ko-
men. Het terugdringen van dit sluipverkeer 
komt de leefbaarheid in de woonkern ten 
goede.

Het systeem bestaat uit twee informatiescher-
men, waarop bij drukte/vertraging op de route 
Wenckebachstraat/Rijk de Waalweg/Velser-
traverse wordt verwezen naar de alternatieve 
route. De informatieschermen komen te staan 
langs de Breedbandweg voor het kruispunt 
BreedbandwegWenckebachstraat/Grote Hout 
of Koningsweg en langs de Wenckebachstraat 
voor het kruispunt Wenckebachstraat/Staal-
havenweg. De alternatieve route leidt via de 
Staalhavenweg, de Noordersluisweg, de Con-
cordiastraat, de Wijkermeerweg en de Basis-

weg naar de Lijndenweg. Hier kunnen automo-
bilisten kiezen om de A22 op te gaan of om via 
de Parallelweg, de Wijkermeerweg en de Noor-
derweg naar de A9 te rijden. De route tot aan de 
Lijndenweg wordt verwezen d.m.v. bordjes.
Als er op de route via de Lijndenweg ook ver-
traging optreedt zal het systeem niet gaan ver-
wijzen. Dit om te voorkomen dat automobilis-
ten die verwezen worden naar de alternatieve 
route, op de Lijndenweg alsnog in de fi le komen 
te staan. 

De informatie is gebaseerd op gegevens uit 
smartphones en navigatiesystemen. Hiermee 
kunnen reistijden en vertragingen gemeten 
worden, die gebruikt worden om het systeem 
aan te sturen.
Het gaat om een proef die 16 weken zal duren. 
Om het systeem te kunnen evalueren wordt ge-
registreerd hoe vaak naar de alternatieve rou-
te is verwezen en hoeveel voertuigen vanaf de 
Wenckebachstraat Velsen-Noord inrijden.

Automobilisten worden opgeroepen nooit door 
de woonkern van Velsen-Noord te sluipen. Wie 
per  auto het Tata-terrein verlaat, wordt na-
drukkelijk verzocht de omleidingsroute te vol-
gen als deze wordt verwezen. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch 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 voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Eenhoornstraat 2, plaatsen 3 lichtmasten 
voor kor� alveld (22/05/2019) 13108-2019

Mercuriusstraat 29 en 31, plaatsen dakop-
bouw (22/05/2019) 11701-2019
Stephensonplein 9, plaatsen dakopbouw 
(22/05/2019) 17949-2019
Kolebossenlaan 1, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) en wijzigingen voorgevel (22/05/2019) 
26097-2019
Pegasusstraat 69, legaliseren dichtzetten in-
pandige balkon (23/05/2019) 14694-2019
Grote Beerstraat 17, vergroten erker (wij-
ziging reeds verleende vergunning) 
(23/05/2019) 32732-2019 
Grahamstraat 215, plaatsen dakopbouw 
(24/05/2019) 12335-2019
Grahamstraat 217, plaatsen dakopbo9uw 
(24/05/2019) 11754-2019

Velsen-Zuid
Rijksweg 114, plaatsen dakkapellen en 
interne verbouwing (rijksmonument) 
(22/05/2019) 22511-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 62,  plaatsen vlaggen-
mast (22/05/2019) 17966-2019

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 22, uitbreiden 
kap (22/05/2019) 27075-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 72, wijzigen voorgevel 
(22/05/2019) 13707-2019
P.C. Hooftlaan 72, plaatsen nieuwe erfaf-
scheiding en legaliseren bestaande erfaf-

scheiding (22/05/2019) 8619-2019
Da Costalaan 60, plaatsen erker (24/05/2019) 
34407-2019

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van het bestemmings-
plan i.v.m. evenement “Back 2 hippie market” 
op 22 en 
23 juni 2019 van 12:00 uur tot uiterlijk 20:00 
uur en het parkeren in een weiland perceel 
Westlaan 41 (24/05/2019) 13648-2019
Westlaan 41, afwijken van het bestemmings-
plan i.v.m. evenement “Villa’s culinair wijn-
theater” van 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019 
om 14:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur en par-
keren in een weiland perceel Westlaan 41 
(24/05/2019) 9676-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden ge-

vraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
Full Moon Festival op 1 juni 2019 van 
13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven 
(22/05/2019) 6844-2019
We Gaan Terug Festival op 2 juni 2019 van 
13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven 
(22/05/2019) 6841-2019

Velserbroek
Villa’s Culinair Wijntheater op 30 mei 2019  
t/m 2 juni 2019 van 14:00 uur tot 23:00 uur, 
locatie: Villa Westend, 
Westlaan 41 (28/05/2019) 9817-2019   

Gemeente Velsen
Cycle Tour Amsterdam op 9 juni 2019 van 
10:30 uur tot 14:00 uur, locatie: door Ge-
meente Velsen (21/05/2019) 1744-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 18 mei 2019 tot en met 24 
mei 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 401 B, vervangen recla-
me (21/05/2019) 35847-2019
Planetenweg 62, vervangen reclame 
(21/05/2019) 35849-2019
Zeewijkplein 600, vervangen reclame 
(21/05/2019) 35854-2019
Waalstraat 128, realiseren nokverhoging 
(23/05/2019) 36922-2019
Planetenweg 301, aanleg 2 kunstgras kor� al-
velden en hekwerken (21/05/2019) 37399-
2019
 
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, realiseren inrit en por-
tiersgebouw (20/05/2019) 35163-2019
Breesaperhof 52, veranderen winkel naar 
wonen (22/05/2019) 35899-2019  

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 14, uitbouwen wo-
ning (zijkant) (21/05/2019) 35886-2019
Willem de Zwijgerlaan 38, kappen boom 
(noodkap) (21/05/2019) 36373-2019 

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 166, kappen boom 
(19/05/2019) 34589-2019
Westerhoevelaan 17, plaatsen dakkapel 
(voor- en achterzijde) (23/05/2019) 36606-
2019

Driehuis
Marnixlaan 12, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (19/05/2019) 34611-2019
Nicolaas Beetslaan 4, kappen van 4 bomen 
(21/05/2019) 35713-2019
Kriemhildestraat 2, plaatsing zonne-
panelensysteem (gemeentelijk mo-
nument) (24/05/2019) 37419-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 

Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
nabij Kennemermeer, het tijdelijk (t/m au-
gustus 2023) plaatsen van 4 kunstobjecten 
(23/05/2019) 14261-2019
Lijsterlaan 31, vervangen schutting door 
groendragers (23/05/2019) 12946-2019
Forteiland 10, verbreden entree (oostzijde) 
Forteiland (22/05/2019) 10202-2019

Velsen-Zuid
De Ven, afwijken bestemmingsplan periode 
1 juni t/m 23 juni 2019 voor 7 evenementen
(inclusief parkeren) (22/05/2019) 9614-
2019

Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 27, plaatsen dakopbouw 
(21/05/2019) 13463-2019

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 220, uitbreiden ber-
ging (22/05/2019) 13918-2019

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
i.v.m. evenement “Back 2 hippie market” op 
22 en 23 juni 2019
(22/05/2019) 13648-2019

 Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 18 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 
de volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Velserbroek
Huttenbouw Velserbroek 2019, op 15 juli 
2019 van 12:00 uur tot 17:30 uur, 16 juli
2019 van 10:00 uur tot 17:30 uur, 17 juli 2019 
van 10:00 uur tot 21:00 uur en 18 juli 2019 
van 10:00 uur 
tot 17:00 uur, locatie: Grote Buitendijk tegen-
over 214 (22/05/2019) 35610-2019
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Ontwerpbesluit Wet geluidhinder wijzigingsplan 
Lagersstraat te IJmuiden

Burgemeester en Wethouders van Vel-
sen hebben ten behoeve van het wijzi-
gingsplan Lagersstraat te IJmuiden een 
verzoek om vaststelling van een hogere 
waar de voor de geluidbelasting  inge-
diend bij Omgevingsdienst IJmond. De 
hogere waarde voor de geluidbelasting 
heeft betrekking op industrielawaai. 
De bevoegdheid van het college tot vast-
stelling van hogere waarden voor de ge-
luidbelasting is gedelegeerd aan het al-

gemeen bestuur van Omgevingsdienst 
IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd al-
gemeen bestuur, maakt bekend dat er een ont-
werpbesluit voor het vaststellen van de hogere 
waarde voor de geluidbelasting is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de ho-
gere waarde voor de geluidbelasting ligt met 

ingang van 31 mei 2019 gedurende zes weken, 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis Du-
dokplein 1 te IJmuiden, in de centrale biblio-
theek, Dudokplein 16, IJmuiden en bij Om-
gevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te 
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 
uur en is tevens in te zien op: www.odijmond.
nl

Gedurende de termijn van de tervisieleg-
ging kunnen belanghebbenden schriftelijk 

dan wel mondeling zienswijzen kenbaar ma-
ken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ken-
baar gemaakt te worden bij Omgevingsdienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, 
onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-
besluit tot vaststelling hogere waarde Wet ge-
luidhinder voor wijzigingsplan Lagersstraat 
te IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak maken met 
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Ontwerpwijzigingsplan Lagersstraat, IJmuiden 
Aankondiging
Burgemeester en wethouders willen 
een wijzigingsplan vaststellen voor de 
locatie Lagersstraat te IJmuiden.

Aanleiding
In het bestemmingsplan IJmuiden-Oost 
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen 
voor de wijziging van de bestemming op de 
locatie voor de bouw van maximaal 18 wo-
ningen (grondgebonden woningen en/of ap-
partementen). Met dit wijzigingsplan wordt 
de bouw van 14 woningen in het kader van 
het kleinschalig opdrachtgeverschap moge-
lijk gemaakt op het terrein van het voormalig 
schoolgebouw ‘De Vliegende Hollander’ op 
de Lagersstraat in IJmuiden.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het 
terrein van de voormalige school ‘De Vlie-
gende Hollander’, op de hoek van de Lagers-
straat en Willebrordstraat te IJmuiden.

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO.
0453.WP0707LAGERSSTRAA1-O001) ligt 
met ingang van 31 mei 2019 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage.

Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelij-
keplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/be-
stemmingsplannen. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpwijzigingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:
college van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan Lagersstraat, 
zaaknummer 34619-2019”. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te ge-
ven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar, de heer Bethlehem, 

telefoonnummer 0255-567682. 

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?                                                                                                            
Wilt u op de hoogte blijven van dit project en 

de verkoop van de kavels? Meldt u dan aan 
voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.
nl. Er is ook een website; www.pioniereninij-
muiden.nl. 

Ontwerpwijzigingsplan Van Diepenstraat, Velsen-Noord
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens een wijzigingsplan vast te stel-
len voor de locatie Van Diepenstraat te 
Velsen-Noord.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt  in het braak-
liggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, 
Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te 
Velsen-Noord de bouw van 17 woningen in 
het kader van kleinschalig opdrachtgever-
schap mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan Velsen-Noord is 
een wijzigingsmogelijkheid opgenomen 
voor de wijziging van de bestemming op 
de locatie voor de bouw van maximaal 20 
grondgebonden eengezinswoningen of 50 
levensloopbestendige appartementen. Met 
dit wijzigingsplan wijzigt het college het be-
stemmingsplan zodat  de bouw van de 17 wo-
ningen in Velsen-Noord planologisch moge-
lijk wordt gemaakt. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit 
het braakliggende terrein tussen de Wij-
kerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Die-
penstraat te Velsen-Noord.

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO
.0453.WP0401VANDIEPENST1- O001) 
ligt met ingang van 31 mei 2019 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage. Naast 

het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de 
daarop betrekking hebbende onderzoeken 
en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimte-
lijkeplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/
bestemmingsplannen. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpwijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
college van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan Van Diepen-
straat, zaaknummer 34621-2019”. Vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar, de heer Bethlehem, 
telefoonnummer 0255-567682. 

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?                                                                                                            
Wilt u op de hoogte blijven van dit project en 
de verkoop van de kavels? Meldt u dan aan 
voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.
nl. Er is ook een website; www.pioniereninij-
muiden.nl.
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Ontwerpbesluit Wet geluidhinder wijzigingsplan 
Van Diepenstraat te Velsen-Noord

Burgemeester en Wethouders van Velsen 
hebben ten behoeve van het wijzigings-
plan Van Diepenstraat te Velsen-Noord 
een verzoek om vaststelling van een ho-
gere waar de voor de geluidbelasting  in-
gediend bij Omgevingsdienst IJmond. De 
hogere waarde voor de geluidbelasting 
heeft betrekking op industrielawaai. De 
bevoegdheid van het college tot vaststel-
ling van hogere waarden voor de geluid-

belasting is gedelegeerd aan het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd al-
gemeen bestuur, maakt bekend dat er een ont-
werpbesluit voor het vaststellen van de hogere 
waarde voor de geluidbelasting is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de ho-

gere waarde voor de geluidbelasting ligt met in-
gang van 31 mei 2019 gedurende zes weken, ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis Dudok-
plein 1 te IJmuiden, in de centrale bibliotheek, 
Dudokplein 16, IJmuiden en bij Omgevings-
dienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk 
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en is 
tevens in te zien op: www.odijmond.nl
Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel 

mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schrif-
telijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te 
worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van 
“Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling ho-
gere waarde Wet geluidhinder voor wijzigings-
plan Van Diepenstraat te  Velsen-Noord. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Omgevingsdienst 
IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen;
Gelet op artikel 5:28 van de Algemene 
plaatselijke verordening Velsen 2019;

Besluiten:
Artikel 1. Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze nadere regels wor-
den gebruikt hebben dezelfde betekenis als in 
de Algemene Plaatselijke Verordening en de 
Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Activiteiten op het strand
Bij activiteiten op het strand met niet-gemo-

toriseerde voertuigen draagt de bestuurder 
een door de gemeente goedgekeurd hesje.
Voor activiteiten met blokarts, kitebuggies, 
powerkites en boogschieten wordt in afstem-
ming met de gemeente door middel van ban-
ners en lint een parcours uitgezet.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtre-
ding
Deze nadere regels worden aangehaald als Na-
dere regels strand gemeente Velsen 2019.
De Nadere regels strand gemeente Velsen 
2019 treden in werking met ingang van de dag 
na bekendmaking.

 Nadere regels strand gemeente Velsen 2019

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 21 mei 2019 hebben besloten:

1.  de nadere regels strand gemeente Velsen 
2019 vast te stellen;

2.  dit besluit in werking te laten treden op 
de dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden via www.
o�  cielebekendmakingen.nl of www.velsen.
nl. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op 

www.overheid.nl.

 Bekendmaking beleid strand

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in 
zijn vergadering van     25 april 2019 het 

bestemmingsplan “Skaeve Huse” (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1306SKAEVEHUSE1-
R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan “Skaeve Huse” 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 
15 juni 2018, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze 
termijn is één  zienswijze ingediend. Ten 
opzichte van het ontwerpbestemmings-
plan is het vastgestelde bestemmingsplan 
gewijzigd in die zin dat de bestemming is 
gewijzigd van ‘Wonen-zorg’ naar ‘Maat-
schappelijk’. In de regels is ook opgenomen 
dat alleen wonen voor een bijzondere doel-
groep, na aanwijzing door het noodteam, is 
toegestaan. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Skaeve Huse maakt de 
realisatie van zes woningen mogelijk aan de 
Broekeroog in Velserbroek. In eerste instantie 
worden er drie woningen gerealiseerd. Dit is een 
bijzondere woonvoorziening met kleine zelf-
standige woningen met op maat toegesneden 
zorg en begeleiding voor bewoners. De woon-
eenheden zijn bedoeld voor personen die door 

hun leefwijze structureel overlast geven in hun 
woonomgeving.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Broekeroog, nabij de 
kern Velserbroek. Momenteel is het perceel in 
gebruik door IJmond Werkt en staat hier een 
keet. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan “skaeve Huse” voor een ieder met in-
gang van  3 juni 2019 gedurende zes weken ter 
inzage. Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. 
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en be-
langhebbenden die kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te ma-
ken, kunnen beroep indienen. Met ingang van 

de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan 
daartegen binnen zes weken beroep worden in-
gediend bij de Raad van State.  Voor zover be-
zwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen kan door belangheb-
benden daartegen eveneens beroep worden in-
gediend binnen de hier bovengenoemde ter-
mijn. Hiervoor is een gri�  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden 
gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het be-
sluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben 
ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Indien binnen de termijn naast het 
beroepschrift een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking voordat 
op het verzoek is beslist.

 Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan Skaeve Huse

 Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de ge-
meenteraad van Velsen in zijn vergade-
ring van 22 mei 2019 heeft besloten dat 
een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor delen van Velsen zoals weergegeven 
op onderstaande fi guur.

Het besluit treedt daags na publicatie in wer-
king. 
Dit besluit ziet er op toe dat een woning niet;
a.  wordt opgesplitst ten behoeve van wonen 
 of,
b.  kamergewijs wordt verhuurd of,

c.  wordt gebruikt ten behoeve van short stay, 
 hotel of
d.  wordt gebruikt als bed & breakfast of
e.  wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig 
 verstrekken van logies.

Vanaf heden ligt het voorbereidingsbesluit ter 
inzage bij de bij de receptie van de  gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is 
het besluit in te zien op www.velsen.nl en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk 
NL.IMRO.0453.VB0000ANTISLPITWO1-
R001. Wettelijk is bepaald dat tegen het voor-
bereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan 
worden ingesteld.

Voorbereidingsbesluit Woongebruik 
IJmuiden Oost  en Santpoort-Noord
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Ons strand kent het jaar door ve-
le soorten bewoners. Gedurende 
de wintermaanden zijn dat voor-
al meeuwen en andere vogels, 
een enkele visser, sporters, door-
gewinterde wandelaars en frisse-
neushalers. Rond de zomermaan-
den komen daar de strandhuisjes 
bij. Hoewel het strandhuisjessei-
zoen nu al weer bijna twee maan-
den gaande is, laat het warme en 
mooie voorjaarsweer het tot nu 
toe helaas afweten. Veel huisjes-
bewoners hebben zich daarom 
nog niet vaak laten zien. Maar wat 
is niet is kan nog komen! Als de 
zon en de hogere temperaturen 
doorbreken, zullen de zonaan-
bidders en badgasten toestro-
men. Kortom, het hele jaar kent 
het strand zijn bewoners.      

Dit jaar lijken er ‘bewoners’ te zijn 
bijgekomen. Fans van de Britse 
science-�ctionserie Doctor Who 
herkennen er Daleks in. Dat zijn 
genetisch gemanipuleerde mu-
tanten, afkomstig van de planeet 
Skaro. Buitenaardsen, aliens dus. 

De Daleks willen het hele univer-
sum overwinnen en overheer-
sen, en zijn nu bezig om IJmuiden 
vanaf het strand te veroveren… 
Sommigen geloven niet in aliens 
en denken dat het grensposten 
zijn, bedoeld om na de brexit de 
buitengrenzen van de EU te be-
waken. Vanuit de vier gaten bo-
ven in elke post worden ongeno-
de gasten van zee tijdig gesigna-
leerd en in de gaten gehouden…

De oplettende voorbijganger 
zal al snel doorhebben dat het 
slechts om afvalbakken gaat. 
Nou ja, ‘slechts’? De kegelvormi-
ge afvalbakken zijn op de stran-
den neergezet in het kader van 
het project ‘De Rauwe Loper’. Dit 
citymarketingproject richt zich 
op de inrichting van drie rou-
tes naar de zee en de haven, met 
aandacht voor de toegankelijk-
heid, het gevoel van welkom zijn 
en de herkenbaarheid van IJmui-
den. Het gaat om de routes naar 
het strand bij de Noordpier, naar 
de haven en IJmuiden aan Zee en 

naar de IJmuiderslag. Langs de-
ze routes zijn onder meer ban-
ken, gemaakt van oude meer-
palen, en roestkleurige, corten-
stalen prullenbakken met IJM-
logo geplaatst. Op enkele plek-
ken, zoals bij de kop van de ha-
ven, zijn verrekijkers opgesteld. 
Op de stranden staan dus de af-
valbakken met daarop de namen 
‘Noordpier’, ‘IJmuiden aan Zee’ en 
‘IJmuiderslag’, zodat de achtelo-
ze badgast en strandwandelaar 
weet waar hij of zij zich bevindt. 
Meer informatie over het project 
‘De Rauwe Loper’ van het Velsen-
se college van burgemeester en 
wethouders staat in het .IJmuiden 
magazine dat deze dagen op on-
ze deurmatten valt.

De ‘dalek’-bakken moeten bijdra-
gen aan een schoner strand. Zo-
dra het gaat zomeren, zullen he-
le volksstammen ons strand we-
ten te vinden. Hopelijk herken-
nen de bezoekers de daleks als af-
valbakken. De lezer van deze ru-
briek heeft nu in elk geval geen 
enkel excuus meer om de bakken 
links te laten liggen! ‘Laat niet als 
dank voor ’t aangenaam verpoo-
zen, den meedestrandbezoeker 
de schillen, blikken, �essen en de 
doozen’.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de ‘aliens’ op ons strand.

Nova College ontvangt 7,6 ton 
subsidie voor GreenBiz-MBO
Regio - Het Nova College heeft 
voor de komende vier jaar totaal 
760.000 euro subsidie ontvangen 
van de Regeling regionaal inves-
teringsfonds mbo voor de ont-
wikkeling en uitvoering van een 
mbo 4 opleiding op het snijvlak 
van techniek en economie: Green-
Biz-MBO. Dat maakte het ministe-
rie van OCW gisteren bekend. De 
nieuwe opleiding is bedoeld om 
vakmensen op te leiden tot com-
merciële en backo�ce functiona-
rissen binnen de energietransitie 
en heet Junior consultant duur-
zaamheid. De eerste lichting van 
de opleiding start in september 
op het Nova College in Beverwijk 
en vanaf augustus 2020 is de op-
leiding ook op het Nova College 
in Hoofddorp te volgen.
 
De energietransitie is een om-
vangrijke en ambitieuze operatie 
met veel kansen voor niet alleen 
technische maar ook voor tech-
nisch-commerciële vaklieden op 
mbo 4 niveau. Er zijn vakmensen 
nodig die de systemen begrijpen, 
kunnen ontwerpen en dimensio-
neren, in overleg met de klant tot 
maatwerk en advies komen. Deze 
projecten moeten worden gecal-
culeerd, begroot, gepland en ver-

kocht. Dat vereist een meer gene-
ralistische kennis van techniek en 
vaardigheden op het gebied van 
samenwerking en commercie. De 
huidige technische opleidingen 
voorzien hier niet in.
 
De nieuwe opleiding biedt vooral 
kansen aan jongeren en volwas-
senen met belangstelling voor 
de commercieel/technische kant 
van duurzaamheid en energie-
voorziening. Niet alleen jongens 
en meisjes met een vmbo diplo-
ma, maar ook kandidaten met 

een (niet afgeronde) havo-ach-
tergrond of zij-instromers en om-
scholers vanuit de traditionele 
energiesectoren. Het Nova Colle-
ge ontwikkelt de opleiding Juni-
or consultant duurzaamheid met 
18 bedrijven uit het netwerk van 
de vereniging GreenBiz IJmond 
en met Hogeschool Inholland en 
twee vmbo scholen. Binnen het 
Techport-netwerk maakt het No-
va College zich sterk voor de toe-
komst van de unieke en duurza-
me maak- en onderhoudsindu-
strie. (foto: aangeleverd)

Door Carmen de Haan
Verhaallezing
‘Moe van het pleasen’

Regio - Zondag 2 juni geeft Car-
men de Haan de verhaallezing 
‘Moe van het pleasen’ in het St. 

Raphaёlkerkje, Popellaan 1 in 
Bloemendaal.

Wil jij ...
• nee zeggen zonder schuldge-
voel?
• je grenzen vriendelijk aange-
ven?
• kritiek niet langer persoonlijk 
opvatten?
• weten waar jij voor staat en wat 
je wilt?
• voelen dat je meer dan goed ge-
noeg bent?
Dan is deze verhaallezing een 
aanrader voor je. Want wie zich-
zelf accepteert en authentiek is, 
hoeft geen masker op te zetten 
en te doen alsof. 
De lezing is van 14.00 tot 16.00 
uur. Deelnamekosten bedragen 
9 euro inclusief ko�e/thee/fris en 
schrijfgerei. (foto: aangeleverd)

Feestelijke open dag bij 
de Baptistengemeente
IJmuiden - De open dag van de 
Baptisten Gemeente IJmuiden op 
zaterdag 25 mei is zeer feestelijk 
en gezellig verlopen. Er was een 
grote opkomst van, niet alleen 
buurtbewoners en gemeentele-
den, maar zelfs van belangstel-
lenden uit de hele IJmond. Van 
het springkussen werd door de 
kinderen veel gebruik gemaakt. 
Voor de rommelmarkt en kle-
dingverkoop was grote belang-
stelling. Het rad van fortuin was 
een groot succes met leuke prij-
zen voor jong en oud. Voor de 
lekkere trek waren er volop ham-

burgers, popcorn, suikerspinnen, 
taart en slaatjes etc. De optre-
dens van de zevenkoppige band 
werden zeer gewaardeerd. Verder 
was er volop tijd voor een gezel-
lig praatje. Verschillende belang-
stellenden wilden graag weten 
wat er nu precies gebeurt in de 
kerk, en hebben daar een goede 
indruk van gekregen. 
De Baptisten Gemeente kijkt te-
rug op een mooie en zeer ge-
slaagde dag, en bedankt alle vrij-
willigers en ondernemers die de-
ze dag mogelijk maakten. (foto: 
Theo Korf )

Bij Nico Waasdorp
Jaarlijkse traditie 
nieuwe haring happen
Velsen - De jaarlijkse traditie 
nieuwe haring happen aan de 
Halkade bij Nico Waasdorp wordt 
14 juni van 13.30 tot 15.00 uur 
gehouden. Deze traditie om de 
nieuwe vangst maatjesharing in 
te luiden wordt muzikaal opge-
vrolijkt door Shantykoor Grace 
Darling met een nieuwe haring-
lied. Iedereen is van harte wel-
kom. De start van het nieuwe sei-

zoen van de ‘Hollandse Nieuwe’ 
vindt dit jaar plaats op woensdag 
12 juni. Vanaf deze dag zal de Hol-
landse Nieuwe, vangst 2019, weer 
overal verkrijgbaar zijn. Daags er-
voor, op dinsdag 11 juni, organi-
seert het Nederlands Visbureau 
de traditionele veiling van het 
eerste vaatje haring. 
Opbrengst is voor Villa Pardoes. 
(foto: aangeleverd)
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VV IJmuiden maakt zich
op voor nacompetitie
Zowel VV IJmuiden 1 als het twee-
de hebben zich geplaatst voor de 
nacompetitie voor promotie.
Het eerste speelde geen bes-
te generale, de wedstrijd thuis 
werd met 2-3 verloren van het 
laag geklasseerde Vew en bete-
kende ook de eerste thuisneder-
laag van dit seizoen. Het tweede 
deed het niet veel beter, met een 
2-4 nederlaag waren de druiven 
wel zuur na een 2-0 voorsprong 
op Swift. We kijken maar uit naar 
zaterdag 1 juni.
Het eerste speelt uit bij Watbur-
gia, om 15.00 uur zal de wedstrijd 

beginnen. De mannen uit Am-
sterdam zijn tweede geworden in 
de 3de klasse A dus IJmuiden kan 
zijn borst nat maken, maar we 
gaan uit van een goed resultaat.
Het tweede speelt bij Zaandam 
om 11.30 uur en zal ook aan de 
bak moeten.
IJmuiden is blij dat de teams de 
nacompetitie bereikt hebben en 
hoopt op een goed resultaat.
Ook zal zaterdag de familiedag 
zijn bij VV IJmuiden, deze dag zal 
om 10.30 uur beginnen. De dag 
zal met spelletjes en voetbal een 
leuke dag worden.

Velsen geen Bende bord 
geplaatst bij strandopgang
IJmuiden - Zaterdag onthul-
de Pieter Vermeulen Museum 
stagiair Sven Bosma het ‘Vel-
sen geen Bende’ bord bij de 
strandopgang van het IJmui-
derstrand om zo strandbezoe-
kers op vriendelijke wijze te 
vragen om af en toe zwerfvuil 
op te rapen en weg te gooien. 

Het is inmiddels alweer 2 jaar ge-
leden dat de gemeente Velsen en 
het Pieter Vermeulen Museum 
de handen ineen sloegen en on-
der de noemer Velsen geen Ben-
de de strijd tegen het zwerfvuil 
aangingen. Sinds die tijd zijn er 
tal van acties gehouden waaron-
der opschoonevenementen en 
voorlichtingsacties. Heel succes-
vol is de zwerfvuilexperience die 
nu in het Pieter Vermeulen Muse-
um te zien is. De tentoonstelling 
is door bijna alle Velsense scho-
len bezocht en door het educa-
tieve programma te volgen we-
ten kinderen wat de gevolgen 
van zwerfvuil kunnen zijn. Sa-
men met stagiairs van het Felise-
num en kinderen van de Beesten-
bende zijn ook posters en prul-

lenbakstickers ontworpen. In ver-
schillende delen van Velsen zoals 
Driehuis, Velserbroek en park Vel-
serbeek wordt zo de boodschap 
van de kinderen aan voorbijgan-
gers getoond. Een wens van de 
kinderen, die maandelijks in hun 
eigen omgeving opruimen, was 
het plaatsen van een bord bij de 
strandopgang en deze is er nu 
ook gekomen! 
Veel kinderen die zwerfvuil op-
ruimen doen dit omdat dieren re-
gelmatig de dupe zijn van zwerf-
vuil. Het was dan ook heel bijzon-
der dat vlak voor dat vrijwilligers 
zich bij het BRAK!huisje konden 
aanmelden om mee te helpen 
met de opschoonactie een vos bij 
het huisje verscheen!
Iedere 2 maanden wordt er een 
uur klein zwerfvuil geruimd bij 
het Kennemermeer. Dit weekend 
vonden ze in een uur tijd maar 
liefst 436 peuken. Klein zwerfvuil 
wordt vaak over het hoofd ge-
zien hoewel het enorm schade-
lijk is voor het milieu. Zo vervuilt 
1 sigarettenpeuk wel 8 liter water. 
(foto: aangeleverd) (foto’s: aange-
leverd)

Er verscheen hulp uit onverwachte hoek bij de opschoonactie

Weer staking bij 
sleepdienst Svitzer
IJmuiden - Niet alleen in het 
openbaar vervoer werd de-
ze week gestaakt, ook werkne-
mers van sleepbedrijf Svitzer 
hebben het werk neergelegd 
om te strijden voor een recht-
vaardige CAO. Maandag om 
12.00 uur werd gestaakt voor 
het hoofdkantoor van het be-
drijf aan de Westerduinweg in 
IJmuiden.

Het havensleepbedrijf Svitzer is 
een dochteronderneming van de 
Deense multinational A.P. Moller-
Maersk. Svitzer opereert behalve 
in Nederland ook in tal van ande-
re havens binnen en buiten Eu-
ropa.  In het vaargebied tussen 
IJmuiden en Amsterdam heeft 
Svitzer zes sleepboten in de vaart. 
Door de staking konden zeesche-
pen pas later aankomen of ver-
trekken. En dat was niet voor het 
eerst. Al vijf keer eerder staakten 
de werknemers van het sleep-
bedrijf, omdat de directie wei-
gert tegemoet te komen aan de 
eis van de werknemers om be-
taald te worden voor alle gewerk-
te uren.
Het bedrijf verkeerde vijf jaar ge-
leden in zwaar weer, destijds 

werd besloten om de werkne-
mers gemiddeld 8,5 uur per week 
meer te laten werken, zonder dat 
daar een loonsverhoging tegen-
over stond. Inmiddels is het be-
drijf uit de �nanciële problemen 
en willen de werknemers dat die 
extra uren voortaan ook uitbe-
taald worden. Ze zijn daarbij be-
reid om via een traject over enke-
le jaren geleidelijk de kloof tus-
sen gewerkte uren en uitgekeerd 
salaris te dichten. De directie 
kwam in plaats daarvan onlangs 
met een ander plan, waarbij voor 
nieuwe werknemers minder gun-
stige arbeidsvoorwaarden zou-
den gaan gelden dan voor het be-
staande personeel.
De werknemers accepteerden dit 
aanbod niet, omdat daarmee on-
derscheid wordt gemaakt tussen 
de huidige en toekomstige werk-
nemers, waardoor concurrentie 
ontstaat tussen groepen werk-
nemers binnen hetzelfde bedrijf. 
Daarom werd in de nacht van 
zondag op maandag opnieuw 
het werk stilgelegd en togen de 
werknemers, gewapend met vak-
bondsvlaggen en tekstborden, 
naar het hoofdkantoor. (Bos Me-
dia Services, foto: Ton van Steijn)

Ludieke bewonersactie 
tegen overlast hondenpoep

IJmuiden - Op de gevel van een wo-
ning aan de Van Broekhuijsenstraat 
prijkt sinds kort een nieuw straat-
naambordje. Het drollenpad, staat 
erop te lezen. Iets verderop in een 
voortuin nogmaals dezelfde tekst, 
dit keer aangevuld met de tekst ‘Hier 
geen hondentoilet’. Het blijkt te gaan 
om een ludieke actie van bewoner 
Ronald Holt. En... het wérkt!
Al zo´n achttien jaar woont Ronald 
Holt inmiddels aan de Van Broekhuij-
senstraat. De laatste tijd ervaart hij 
steeds meer overlast door honden-
poep op straat. ,,Sinds de renovatie 
van de �ats aan de De Noostraat is 
het erger geworden´´, concludeert 
hij. Kennelijk wonen er meer men-
sen met honden in de wijk en daar 
heeft hij op zich geen moeite mee. 
Het achterblijven van de uitwerpse-
len is hem echter een doorn in het 
oog. ,,Waarom hier? Dat hoeft hele-
maal niet, want hierachter, bij de Wil-
lebrordstraat, is een hondenuitlaat-
veldje. Daar kunnen ze ook nog een 
gratis poepzakje pakken.’’ Holt, op-
geleid tot timmerman, haalde bij de 
ijzerwarenhandel van Ron Stals de 
nodige materialen op en ging aan 
de slag. Hij maakte een mooi blauw 
bordje met de tekst ‘Het Drollenpad’ 
erop. Niet zomaar een willekeurig 
gekozen naam, want: ,,Hier achter 

deze straat ligt de hoofdleiding van 
de riolering. Vroeger lag hier echt het 
Drollenpad. Dat was het pad waar-
over de poeptonnen werden ver-
voerd, want niet overal was toen ri-
olering.’’ In feite is dus een stukje 
IJmuidense geschiedenis terugge-
bracht, maar wel om een vervelende 
reden. ,,Maar het werkt wel’’, consta-
teert Ronald Holt. ,,Ik zag hier gemid-
deld per dag ongeveer twintig hon-
den langskomen, nu zijn het er nog 
maar een stuk of twee.’’
De overlast door hondenpoep is niet 
de enige klacht van de bewoner. 
,,Kom eens mee naar de poort achter 
de woning’’, nodigt hij uit. 
De steeg, die toegang biedt tot de 
poorten van de woningen, blijkt 
overwoekerd te zijn door onkruid. 
Van het drie tegels brede pad is 
slechts één tegel nog begaanbaar. 
Niet te doen voor mensen met een 
rollator. ,,Het woningbedrijf hoort 
dat te onderhouden, maar dat ge-
beurt niet. Kijk, daar ligt zelfs nog 
een kerstboom, die ligt er dus al vijf 
maanden. Bij de gerenoveerde �ats 
aan de De Noostraat zie ik steeds ho-
veniers aan het werk, maar hier ko-
men ze niet.’’ Holt heeft ervoor ge-
zorgd dat het pad ter hoogte van zijn 
eigen woning aan beide kanten on-
kruidvrij is gemaakt en ook voor en-
kele senioren in de straat houdt hij 
het bij, omdat niemand het doet.
Navraag bij Woningbedrijf Velsen le-
vert niet veel duidelijkheid op over 
de oorzaak van het achterstallig 
onderhoud. Een medewerker van 
de organisatie belooft de afdeling 
groenbeheer te informeren over de 
klacht. Ook parkeren in de wijk lijkt 
de laatste tijd steeds lastiger te zijn. 
Ronald Holt: ,,Als je ’s avonds thuis 
komt, kun je de auto meestal niet 
meer kwijt.’’ (Bos Media Services)

Publiek goed geinformeerd
Rust op het Pontplein
Velsen-Zuid - Het was dins-
dag de hele dag stil op het Pont-
plein. De meeste mensen wis-
ten wel dat de pont niet zou va-
ren en hadden andere manieren 
van vervoer of voor thuisblijven 
gekozen. De speciaal ingezette 
bus om mensen van Velsen-Zuid 
naar -Noord en vice versa te bren-

gen had maar weinig klandizie. In 
de ochtenduren werd het Pont-
plein alleen bevolkt door enkele 
journalisten die informatie voor 
een verhaal probeerden te verza-
melen maar daar lang op moes-
ten wachten. Ook bij de tunnel(s) 
ontstonden geen extreme pro-
blemen. (foto: Erik Baalbergen)

Biljartteam geen 
Nederlands Kampioen
Velsen - Het biljart-kaderteam van 
Warme Bakker Ad Ketels/BV Velsen 
heeft in de �nale van het Nederlands 
kampioenschap helaas geen potten 
kunnen breken. Zaterdag 25 en zon-
dag 26 mei werd er met drie andere 
teams om het kampioenschap ge-
streden in Rumpt in Gelderland.
Meteen al in de eerste wedstrijd ging 
het fout, drie van de vier partijen 
werden verloren en de vierde partij 
werd remise. Dus na vier partijen pas 
1 puntje. En dan is meedoen om de 
titel eigenlijk al uitgesloten. Daarna 
werden er van de overige acht par-
tijen vier gewonnen en vier verloren. 
De mannen van Ad Ketels/Velsen zijn 

vierde geworden, op slechts 1 punt-
je van de nummer drie, het team 
uit Deventer. Maar dus toch vier-
de van Nederland! De kampioens-
schaal kwam echter evengoed naar 
Noord-Holland want team BCS uit 
Warmenhuizen wist de meeste par-
tijen te winnen en werd volkomen 
verdiend kampioen van Nederland. 
Team Ad Ketels/Velsen kijkt terug 
op een prachtig seizoen en heeft tot 
het laatst meegedaan om het kam-
pioenschap. Na de zomer begint de 
nieuwe competitie weer in septem-
ber. Voor meer biljarten:  Biljartver-
eniging Velsen, Wüstelaan 79 in Sant-
poort.

Voorjaarsnota:
College moet pijnlijke 
keuzes maken

Bij de presentatie van de jaarre-
kening 2018 liet Verwoort al we-
ten zich zorgen te maken over 
de toekomstige �nanciële positie 
van de gemeente Velsen, als de �-
nanciering vanuit het Rijk zo gril-
lig blijft verlopen als nu het ge-
val is. De perspectiefnota voor de 
jaren 2020 tot en met 2023, ook 
wel voorjaarsnota genoemd, pre-
senteerde hij deze week dan ook 
met gemengde gevoelens aan 
de gemeenteraad. Enerzijds te-
vreden, omdat de begroting slui-
tend is, anderzijds bezorgd, om-
dat impopulaire maatregelen in 
beeld komen en allerminst dui-
delijk is welk onheil de gemeente 
nog wacht door de sterke schom-
melingen in uitkeringen vanuit 
het Rijk.
Een van de maatregelen die het 
college voorstelt, is het verhogen 
van de toeristenbelasting. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat 
Velsen vooralsnog een tarief han-
teert dat beduidend lager ligt dan 
het landelijk gemiddelde. Ook bij 
een verhoging wil het college on-
der dat gemiddelde blijven. Ver-
der moeten ook kaartjes voor gro-
te commerciële publieksevene-
menten duurder worden, de el-
ders al gehanteerde vermake-

lijkheidsretributie wordt in Vel-
sen als jolijtpenning omschre-
ven. Ook wil het college de kor-
ting op onroerendezaakbelasting 
(OZB) voor niet-woningen gelei-
delijk afbouwen. Die korting werd 
een aantal jaren geleden in het le-
ven geroepen om pandeigenaren 
te ontzien.

Verwoort noemt dit ‘geen prettige 
keuze’, maar ziet het wel als een 
goede optie om de gemeentelijke 
begroting op orde te houden. Met 
de genoemde maatregelen kan 
de burger zo veel mogelijk wor-
den ontzien. Een derde �nancië-
le injectie komt overigens voor-
uit uit de vrijval van voorzienin-
gen voor de kinderopvang, dat le-
vert een voordeel op van zes ton. 
Intussen blijft de gemeente ook 
investeren in nieuw beleid, onder 
meer op het gebied van een scho-
ne en veilige woonomgeving, de 
gemeentelijke ICT, het meer wijk-
gericht laten werken van de bui-
tendienst en het versterken van 
de veiligheid. Overigens presen-
teert het college ook een lijst 
met alternatieve bezuinigings-
voorstellen aan de raad, zodat er 
keuzes gemaakt kunnen worden. 
(Bos Media Services)

Velsen - Een negatief saldo van ruim 3,3 miljoen euro in 2020. 
Dat is waar de gemeentelijke begroting op zou uitkomen, wan-
neer het college niet zou ingrijpen. Volgens wethouder Jeroen 
Verwoort moeten daarom lastige, soms pijnlijke keuzes worden 
gemaakt. Toch is het college erin geslaagd om een sluitende per-
spectiefnota voor de periode tot en met 2023 te presenteren.
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Yogalessen en workshops in Studio Yotopia
Velserbroek - Yoga biedt vele 
voordelen. Het heeft een po-
sitief e�ect op de gezondheid 
en ons algehele welbevinden. 
Xandra Deul verzorgt al bijna 
drie jaar yogalessen, sinds kort 
ook in de yogastudio van Boer-
derij Landzicht.

Zelf kreeg Xandra Deul vijf jaar 
geleden haar eerste yogales. Ze 
vertelt: ,,Ik viel daarna als een 
blok in slaap, sliep als een roos en 
werd uitgerust en helder wakker. 
Hier wilde ik dus meer van. Be-
halve dat ik veel beter sliep, werd 
ik na verloop van tijd �exibeler, 
meer ontspannen en mijn ast-
matische klachten verminderden 
ook aanzienlijk, doordat ik be-
wuster en beter leerde ademen.’’ 

Xandra, al ruim veertien jaar 
woonachtig in Velserbroek, wilde 
deze voordelen graag met ande-
ren delen. Ze besloot verschillen-
de yogaopleidingen (power/vin-
yasa-, yin-, restorative yoga en yo-

ga nidra) te gaan volgen. 
Ook doorliep ze een opleiding 
om klankschalensessies en -con-
certen te kunnen geven. Inmid-
dels is ze bijna drie jaar met veel 
plezier aan het werk als yogado-
cente, ze verzorgt zowel groeps-
lessen als privésessies en geeft 
ook workshops. Sinds kort is ze 
op woensdagavond actief in de 
serene yogastudio van boerde-
rij Landzicht aan de Hofgeester-
weg 6 te Beverwijk. Iedereen die 
geïnteresseerd is in de vele voor-
delen van yoga kan via info@yo-
topia.nl contact opnemen en een 
afspraak maken om het zelf te er-
varen.
,,Ik zie je graag bij mij op de mat!”, 
besluit Xandra. (foto: aangele-
verd)

Samenwerken met het oog op
thuiszorg in de toekomst
Regio - ViVa! Zorggroep en 5 
andere ouderenzorgaanbie-
ders ondertekenden met de 
Hogeschool van Amsterdam de 
samenwerkingsovereenkomst 
voor de start van de opleiding 
Wijkverpleegkundige Zorg du-
aal. Een gespecialiseerde oplei-
ding met oog op de ouderen-
zorg van de toekomst, zonder 
kosten voor de student.

Ouderen blijven steeds langer 
thuis wonen. Hierdoor stijgt ook 
de vraag naar hoogopgeleide 
verpleegkundigen in de thuis-
zorg. Samen met de Noord-Hol-
landse ouderenzorgorganisaties 
Omring, Evean, Cordaan, Amstel-
ring en De Zorgcirkel slaat ViVa! 
Zorggroep de handen ineen om 
hierop in te spelen. Samen met 
de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) zetten zij de hbo-opleiding 
Wijkverpleegkundige Zorg du-
aal op.
Binnen de opleiding Wijkver-
pleegkundige Zorg worden stu-

denten in 4 jaar tijd klaarge-
stoomd tot volleerd wijkver-
pleegkundigen met erkend hbo-
v-diploma, niveau 6. De studen-
ten leren en ervaren om te kij-
ken naar de behoeften van oude-
ren en daarop in te spelen. Zodat 
zij het leven ten volle kunnen blij-
ven leven. De theorie wordt ge-
geven op de HvA en de praktijk-
ervaring doet men direct op in de 
wijk in de thuiszorgteams van Vi-
Va! Zorggroep of één van de an-
dere zorginstanties.
Tijdens de duaal-opleiding ont-
vangen de studenten direct sa-
laris voor hun werk in de thuis-
zorg. Ook worden de studiekos-
ten betaald door het stageadres. 
Na het behalen van het diploma 
kan men overal in de zorg terecht. 
Wel blijft de hoop dat de leerling 
in de thuiszorg werkzaam blijft. 
Een geweldige kans voor men-
sen die een opleiding willen star-
ten of juist een carrièreswitch wil-
len maken.
De opleiding start in septem-

ber 2019 met 30 studenten. Elke 
zorgorganisatie levert 5 kandida-
ten. Deze selecteert zij uit de ont-
vangen sollicitaties. Solliciteren 
kan bij één van de deelnemen-
de zorginstanties. Bij ViVa! Zorg-
groep is dat tot 31 juli. (foto: aan-
geleverd)

Tjeerd Meinema Coiffures is de leukste 
kapper in de gemeente Velsen
Santpoort - Tjeerd Meinema 
Coi�ures ging er dit jaar voor om 
de titel van ‘de leukste kapsalon’ 
van de gemeente Velsen te mo-
gen ontvangen. 
Natuurlijk is het leuk om zo’n ti-
tel te mogen winnen maar het is 
voor het team van de Santpoort-
se kapsalon niet zo maar een ti-
tel, deze willen ze graag opdra-
gen aan hun in december over-
leden werkgever en schoonvader 
Tjeerd Meinema. 

Hij startte met deze salon in 1982 
en heeft er met veel passie ge-
werkt. 
Dat alles zorgde ervoor dat de 
juiste mensen er kwamen wer-
ken met passie voor het vak. 
Vlak voordat hij ziek werd is zijn 
schoondochter Sabine Meinema 
manager geworden en heeft hij 
het volle vertrouwen in haar en 
het team gesteld. Samen met het 
team heeft zij de salon voort ge-
zet en daarom vonden zij het tijd 

om deze titel binnen te slepen. 
Op 26 mei hebben Sabine Mei-
nema en Tjeerd zijn vrouw Anita 
Meinema de award in ontvangst 
mogen nemen. Met veel trots 
en dank aan alle klanten die hun 
stem hebben uitgebracht want 
zonder die stemmen hadden zij 
dit niet bereikt. Om de klanten 
te bedanken heeft het team van 
Tjeerd Meinema Coi�ures tot en 
met 29 juni  leuke acties in de sa-
lon. (foto: aangeleverd)

De Watergeus in een nieuw jasje
Velsen-Zuid - Zo’n twee jaar ge-
leden kregen de broers Thijs en 
Thomas de kans om de welbe-
kende locatie de Watergeus in 
Spaarnwoude nieuw leven in te 
blazen, en die kans lieten ze niet 
liggen. Met trots kunnen ze dan 
ook zeggen dat de eerste stap 
nu echt is gezet. De Watergeus 
is sinds 18 mei weer open nadat, 
in een grote verbouwing het ter-
rein en de faciliteiten weer volle-
dig zijn vernieuwd of opgeknapt. 
Zo is er een nieuwe bar, een work-
shop-/vergaderruimte en een 
nieuw terras direct aan het water. 
Ideaal om zorgeloos in het zonne-
tje te genieten van het natuurge-
bied in Spaarnwoude terwijl de 
kinderen vrij kunnen spelen op ’t 
land of in ’t water.

Tegelijkertijd is er ook voldoen-
de te doen voor volwassenen zo-
als mountainbiken of een kano-
tocht. Het is ook een perfecte lo-
catie geworden om een feest-

je, bedrijfsuitje of een schoolreis-
je te houden.  Op de menukaart 
van het eetcafé in de Watergeus 
zijn naast huisgemaakte friet en 
bittergarnituur nu ook heerlijke 
tosti’s, soepen en lokale speciaal-

biertjes te krijgen. 
Kom jij binnenkort ook een keer-
tje langs op de Watergeus? Het 
adres: Genieweg 36 Velsen-Zuid. 
Zie ook: www.dewatergeus.nu. 
(foto: aangeleverd)

Toermalijn wint schoolsport-triathlon

De triathlon is een activiteit van de 
schoolsportkalender waarbij kinde-
ren uit groep 6 een parcours a�eg-
gen waarbij zij 600 meter rennen, 
een stormbaan (met water) a�eg-
gen en tot slot 6 banen zwemmen 
in het buitenbad. 
De activiteit werd afgetrapt met een 
enthousiast welkom door wethou-
der Bram Diepstraten, daarna werd 
er een warming-up gedaan waar de 
wethouder ook aan mee deed. Ver-
volgens werd er in 3 groepen ge-
start, zodat drukte op het parcours 
voorkomen werd. De eerste kwam 
na 10 minuten al binnen, met blo-
te voeten over de �nish. Daarna vol-
genden meerdere jongens over de 
�nish met al hun kleding en schoe-
nen nog aan.
,,Dit scheelde ons veel tijd, want nu 
hoefden we niet te stoppen bij de 
tent om onze kleding en schoenen 
uit te doen”. ,,Ik denk dat we nu wel 
veel sneller zijn dan de rest”, riepen 
de jongens enthousiast die dit be-
dacht hadden.
Nadat iedereen over de �nish was 

mochten de deelnemers nog vrij 
zwemmen in het wedstrijdbad bin-
nen. Tijdens de prijsuitreiking was er 
een beker voor de snelste jongen, 
het snelste meisje en één voor de 
snelste school. Tom Sloo� en Jacky 
Visser gingen er met de individue-
le prijzen vandoor, de snelste school 
was de Toermalijn, op zich logisch, 
want zowel Tom als Jacky zwom-

men namens deze school, gefelici-
teerd!  
Vind jij zwemmen heel leuk, of wil je 
meer oefenen? Schrijf je in voor de 
Zwem4Daagse van 1 tot 5 juli! Kin-
deren van basisscholen kunnen zich 
inschrijven via sportpasvelsen.nl, 
ouders en andere deelnemers kun-
nen vanaf 31 mei een kaartje kopen 
bij de receptie van het zwembad. 
De individuele uitslagen van de tri-
athlon zijn evt. terug te vinden via 
onderstaande link. Door de naam/
startnummer in te vullen komt de 
tijd en de plaats naar voren. https://
results.chronotrack.com/event/re-
sults/event/event-50273. (foto: aan-
geleverd)

Velsen - Donderdag werd de triathlon georganiseerd bij Zwem-
bad De Heerenduinen. Maar liefst 188 kinderen van 6 scholen uit 
gemeente Velsen deden hieraan mee. Vooral het zwemgedeelte 
werd als zwaar ervaren, maar ook veel genoemd als leukste on-
derdeel, zelfs boven de stormbaan dus. Alle leerlingen hebben 
ontzettend hun best gedaan en kijken terug op een geslaagde en 
leuke dag.Nieuwe .IJmuiden magazine

volgende week in de bus

Als lezer maak je onder meer ken-
nis met citymarketeer Friso Hui-
zinga, die samen met zijn stich-
tingsbestuur grote plannen heeft 
om IJmuiden op de kaart te zet-
ten. 
Ook kom je meer te weten over 
Noordzeevis uit IJmuiden, de Ru-
ine van Brederode, Techport, Am-
sterdam IJmuiden O�shore Ports, 
de cruisevaart, Spaarnwoude 
Geeft Energie en de lokale musi-
calverenigingen. Het hart van het 
magazine wordt gevuld met de 
evenementenkalender van IJmui-
den Rauw aan Zee, de toeristi-
sche campagne van de gemeen-
te Velsen die door Citymarketing 

.IJmuiden van harte wordt on-
dersteund. Voor het eerst is ook 
de toeristische plattegrond afge-
drukt in het magazine.
.IJmuiden magazine nummer 4, 
de eerste uitgave onder redac-
tie van Citymarketing IJmuiden, 
wordt op dinsdag 4 juni in heel 
Velsen bezorgd. Ook ligt het ma-
gazine op ko�e- en leestafels bij 
veel leuke hotspots in Amster-
dam en Haarlem. Losse exempla-
ren zijn vanaf volgende  week op 
te halen bij het VVV-agentschap 
op het Marktplein, bij de gemeen-
te Velsen en op het kantoor van 
De Jutter en De Hofgeest op de 
Zeeweg.

De nieuwe citymarketingorgani-
satie houdt zich bezig met de pro-
motie van IJmuiden en de andere 
kernen in Velsen. 
Doelstellingen zijn het vergro-
ten van de naamsbekendheid en 
het verbeteren van het imago van 
IJmuiden, het versterken van acti-
viteiten en verbinden  van stake-
holders en het vergroten van de 
trots onder de bewoners. 

Partijen en campagnes waarmee 
nauw wordt samengewerkt zijn 
onder meer Techport, IJmuiden 
Rauw aan Zee, Noordzeevis uit 
IJmuiden, Cruise Port IJmuiden, 
Spaarnwoude Geeft Energie en 
de grote evenementen  in Velsen.
Kijk voor meer informatie over ci-
tymarketing op www.ijmuiden.nl,  
volg @puntijmuiden op Facebook 
en Twitter of meld je aan voor de 
maandelijkse nieuwsbrief.  (foto: 
Reinder Weidijk)

Velsen - Volgende  week valt in heel Velsen het .IJmuiden magazi-
ne in de bus. De nieuwe editie is volledig door lokale tekstschrij-
vers, fotografen en vormgevers gemaakt. Dinsdag werd het eer-
ste exemplaar door voorzitter Bas Kuntz van Stichting Citymar-
keting Velsen overhandigd aan wethouder Jeroen Verwoort van 
economische zaken en toerisme.
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Besluit Provinciale milieuverordening Noord-Holland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat ze een 
ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening Noord-
Holland (aardkundig monument) heeft verleend. 

De ontheffing betreft het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten 
behoeve van het aanleggen van een glasvezelkabel.

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit, het 
besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde 
ontwerp.

Aanvrager: Allinq Networks B.V.
Locatie: Kromhoutstraat 18 tot Badweg 40, IJmuiden
Zaaknummer: 8795425

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op  
www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief,  

Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak,  
telefoonnummer 023-514 33 31);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact 
met u opgenomen.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken 
na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift 
indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd 
de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/
kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en 
de reden(en) waarom u beroep instelt. 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het 
besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure 
een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de 
voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook 
digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het 
behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in 
rekening gebracht. 
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de 
brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ 
downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene 
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VOGELVOEDING 
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•  Inhoud 5-mixslinger, pindanetje,  
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Aanstaande zondag laatste  
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• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
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Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

DE MOOISTE KERSTSHOW  
BIJ WELKOOP SANTPOORT!
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OPENHAARDHOUT
•  Eiken-, essen- en beukenhout
•  In netzak
•  Inhoud 22 dm3
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WOLF-Garten elektrische 
gazonmaaier A340E
Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-
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JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-
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Welkoop 
organische 
gazonmest 
Inhoud 20 kg.

  Snelle en lange werking  
van 3 maanden 
 Geeft een vol en diepgroen gazon

29.95

24.95
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Hiep Hiep Hoera

Gratis afhalen:
In santpoort-Noord, 2-zits zwarte 
leren bank in goede staat.
Tel. 023-5383159
Te koop:
Mooie wortelnoten salontafel met 
geslepen glasplaat, L. 1.30 x br. 70. 
60,-. Tel. 06-46593354
Gevonden:
Wie mist er een blauwe ko�er? 
Gevonden in IJmuiden. Weet jij wat er 
in zit? Dan mag je me bellen.
Tel. 06-19863687
Aangeboden:
Luxe po-stoel 30,-, toiletbril met 
deksel en arml. 30,-, 2  zijbeugels 
(bed) 15,-, bureaustoel gratis.
Tel. 023-5373001
Verloren:
Zonnebril in brillenkoker adidas, 
tijdens en op de route van de vissen-
loop jl. zaterdag. Tel. 06-49734737
Te koop:
Weeftoestel met 4 schachten, 1 m 
breed. Prijs 30,-,  eventueel ook konen 
en plank. Tel. 023-5373055
Te koop:
Antieke ijzeren puntgave wafel-
bakker 1970.10,-. Tel. 025-5577731
Te koop:
Ton met sp voor middelb. hond 
2 prachtige alessi bakken waren 
e 59,- p.st. en allerlei  bruikbare 
spullen z.g.a.n. 50,-. Budha to budha 
2 zilveren ringen mt. 20, 1 ook 
geschikt voor man vrij grof wegens 
artrose niet meer te dragen 50,-. Tel. 
06-41522634
Te koop:
Pieter waterdrinker: 2 geb. boeken 
z.g.a.n. Samen 25,-. 
Tel. 0255-520298
Te koop:
Kinderledikant met matras, blank 
hout 20,-, boks inklapbaar, blank hout 
10,-. Tel. 023-5374000
Te koop:
Nieuwe campinggidsen Acsi 2019, 
deel 1 en 2, 13,-. 
Tel. 0255-523484
Gevraagd:
Woongroep zoekt planten: elke plant 
is welkom. Geef uw plant een nieuw 
huis, in onze huiskamer en keuken.
Tel. 06-20200068
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Zwarte band voor twee 
Oyama-judoka’s
Velsen - Zaterdag hebben twee 
judoka’s van de Velserbroekse ju-
doclub OYAMA hun zwarte band 
judo behaald. Hidde de Kort en 
Robert Kamphof wisten al hun 
proeven van bekwaamheid voor 
1e dan judo met goed resultaat 

af te leggen. Zij moesten ook een 
judo kata demonstreren. Beide 
judoka’s zitten in de wedstrijd - 
judokatagroep van OYAMA, en 
zij demonstreerden het Katame 
No Kata wat met een 8 werd be-
loond. (foto: aangeleverd)

Bottelier kan niet 
stunten in Frankrijk
Velsen - Lars Bottelier kon afge-
lopen weekend tijdens het Open 
Franse Kampioenschap openwa-
terzwemmen niet voor een stunt 
zorgen en zich plaatsen voor het 
komend Wereldkampioenschap in 
Gwangju, Zuid-Korea. Bottelier ver-
scheen in Brive-là-Gaillarde aan de 
start op de 10, 5 en 25 kilometer. 
Zijn beste prestatie leverde hij op 
de 5 kilometer van zaterdag met 
een 23e plaats. 
Lars begon het toernooi op de 
10 kilometer. Hij startte voortva-
rend en bleef voor lange tijd in de 
kopgroep. Echter, bij 7,5 kilome-
ter moest hij de groep laten gaan. 
Hij eindigde op een 37e plaats in 2 
uur 1 minuut en 9 seconden. Naar 
eigen zeggen was Lars niet tevre-
den: ,,Ik had mijn drinkmomenten 
beter moeten benutten, nu was de 
energie op na bijna 8 km. Een top 
20 plaats had er zeker in gezeten.”
De volgende afstand was op zater-

dag, de 5 kilometer. De kortste af-
stand ging Lars goed af. Met een 
tijd van 54 minuten en 14 secon-
den behaalde hij de 23e plaats van 
de 176 deelnemers. Hij gaf 41 se-
conden toe op de winnaar. 
Op de slotdag stond de 25 kilome-
ter op het programma. Lars moest 
hier na 15 km opgeven vanwe-
ge de kou en pijn in de schouder. 
Hij baalde �ink: ,,Dit toernooi was 
de belangrijkste wedstrijd van het 
jaar. Ik heb alleen niet goed gepres-
teerd. Zeker op de 25 kilometer wil-
de ik meer laten zien, maar het ging 
vanaf het begin al stroef en zwaar.”
Op de vraag of Lars nog andere 
plannen heeft voor het resteren-
de zwemseizoen kon hij geen con-
creet antwoord geven. ,,Ik wil graag 
nog één of meerdere Europabeker- 
of Wereldbekerwedstrijden zwem-
men. Maar welke en wanneer ik 
dit ga doen weet ik nog niet. Eerst 
even rusten en herstellen.”

Dartteam van 
Sportcafé Nol kampioen
IJmuiden - In de tweede divisie 
B  darten is het kampioenschap 
beslist. De mannen van Sportca-
fé Nol hebben de titel in de wacht 
gesleept. Met het hele jaar een 
goed niveau zijn ze kampioen ge-
worden. Onder leiding van John 
gingen Harry, Richard, Rob, Dirk 
en Donald iedere wedstrijd met 

plezier een pijltje gooien. Het har-
de werken op de trainingsavond 
op dinsdag zal zeker geholpen 
hebben. Mensen die ook willen 
komen darten met een team zijn 
op dinsdagavond welkom voor 
informatie vanaf 20.00 uur in het 
café op Planetenweg 301b in 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Wereldmelkdag op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zaterdag 1 juni 
staat boerderij Zorgvrij in het te-
ken van de Wereldmelkdag. Op 
deze speciale dag zijn er talloze 
activiteiten en spelletjes te doen 
voor kinderen. 

Wereldmelkdag is een initiatief 
van de Wereldvoedselorganisa-
tie FAO, en wordt sinds 2001 jaar-
lijks gevierd op 1 juni. Op Wereld-
melkdag wordt overal ter wereld 
het bestaan van melk toegejuicht 
als onderdeel van gezonde voe-
ding. Zorgvrij als biologisch melk-
veebedrijf laat deze dag niet on-

gehoord voorbijgaan en organi-
seert talloze activiteiten voor kin-
deren. Om het evenement moge-
lijk te maken is de entreeprijs €5,- 
per persoon met een korting van 
2,50 euro bij vier personen. 
Om 12.00 uur is de start het eve-
nement met het binnenhalen van 
de koeien. Om 17.00 uur eindigt 
het evenement met koeienmel-
ken. Er wordt kaas gemaakt door 
een Syrische kaasmaker. Kinde-
ren kunnen spelenderwijs leren 
over het boerenbedrijf en tegelij-
kertijd zorgt Pippi Langkous voor 
een slappe lach.

Velsen zoemt bijna
Velsen - aast de nieuwe busbaan 
om Driehuis bij Westerveld is een 
extra baan aangelegd: voor bij-
en. Velsen wil een bijvriendelijke 
gemeente zijn en heeft deze bij-

baan aangelegd. Bloemetjes zijn 
nog niet te zien, maar wat nu nog 
niet is, gaat wel komen, lezen we 
op het fraaie informatiebord. (Ari-
ta Immerzeel)

Thuis in Santpoort
Schoonheid en nut: 
station Santpoort Noord
Onlangs, op 5 april, vond de 
feestelijke opening plaats van 
station Santpoort Noord als de 
eerste ‘buitenpoort’ van Neder-
land. Terecht is daaraan veel aan-
dacht besteed, ook in de Hof-
geest (28 maart). Maar het stati-
on heeft méér te bieden, zijn ge-
schiedenis en zijn schoonheid. 
Het station is 62 jaar geleden ge-
opend (1957) als ‘splitsingsstati-
on’ van zogenaamde vleugeltrei-
nen: een deel van de trein (ty-
pe ‘hondekop’ vooral) uit Haar-
lem reed door naar Uitgeest, 
het overblijvende deel ging 
naar IJmuiden. En het omge-
keerde, vanuit IJmuiden en Uit-
geest richting Haarlem. Daar-
voor moest gerangeerd wor-
den. Daarom heeft het station 
buitengewoon lange perrons 
en drie sporen. In 1970 kwam er 
bij de invoering van een nieu-
we dienstregeling (Spoorslag)  
een eind aan dat splitsen en 
combineren. Enkele jaren later 
(1973) volgde de ophe�ng van 

spoorverkeer voor reizigers naar 
IJmuiden (de ‘vislijn’), in 1999 
werd de lijn geheel buiten ge-
bruik gesteld (later ‘ingeruild’ te-
gen de HOV). 

Het is jammer dat de schoon-
heid van het station sinds een 
paar jaar verstopt gaat achter 
een ruim bemeten �etsenstal-
ling. Goed dat die er is natuurlijk, 
maar het is nauwelijks nog mo-
gelijk om de transparantie van 
het open loketgebouw te erva-
ren in contrast met de mooie ge-
sloten lange lijn van het station. 
Temeer geldt dat voor de hellen-
de en dalende dakvlakken, die 
de bekende stationsarchitect ir. 
Koen van der Gaast (die ook de 
grote stations van Eindhoven en 
Tilburg ontwierp) daar welbe-
wust aanbracht als afspiegeling 
van de duinen. 

Stichting Santpoort
tekst: René Stommel
foto:  Tialda Willems

RTZ voor het eerst dit jaar in actie
Dood kalfje gevonden
IJmuiden - Zondagmiddag kreeg 
het team van Reddingsteam Zee-
dieren (RTZ) Velsen een melding 
via dierenambulances van een 
dode bruinvis op het strand van 
IJmuiden. Met de 4x4 en Quad is 
men het strand opgegaan, na eni-
ge tijd vonden zij een héél jong 
bruinvisje, een zogenaamd kal�e. 
Het dode kal�e hebben ze mee-
genomen naar de opvang van het 
team, daar is in overleg met RTZ 

Nederland besloten om het kalf-
je naar de universiteit van Utrecht 
te brengen om de doodsoorzaak 
te onderzoeken. Dit onderzoek 
bracht aan het licht dat het kal�e 
wel had geleefd, maar zéér kort, 
er zat geen melk in de maag, dus 
het vermoeden is dat verhonge-
ring de doodsoorzaak is.
Het geboorteseizoen voor zowel 
de zeehonden als de bruinvissen 
is begonnen. (foto: aangeleverd)

Rondleiding door huis 
en tuinen Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 2 juni is 
het alweer zover: de maandelijk-
se rondleiding gaat om 14.00 uur 
van start vanaf de voorzijde van 
Huis Beeckestijn. Leer iets meer 
over de bewoners van het huis 
en ontdek interessante aspecten 
van de historische tuinen van de-
ze 18e-eeuwse buitenplaats. Din-
gen waar je als argeloze wande-
laar geen erg in had! 
Deelname kost 5 euro. Aanmel-
den voor deze rondleiding kan 
via het formulier op www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. (foto: aange-
leverd)

Actie voor jubilerende 
zwerfkatten
IJmuiden - Deze zomer bestaat 
de opvang van Stichting Zwerf-
katten havengebied IJmuiden 15 
jaar. En dat moet gevierd worden, 
want al die tijd wordt de dagelijk-
se zorg voor 150 kansloze katten 
geheel ge�nancierd door donaties. 
En deze worden tussen 25 mei en 
20 juni met de helft verhoogd. Dus 
bij een gift van 50 euro komt daar 
door sponsoring 25 euro extra bij! 
Inkomsten die onmisbaar zijn.
,,De inkomsten die we ontvangen 
met deze 50% actie worden ge-
bruikt voor meerdere doelen’’, al-
dus coördinator Marya Dekker. 
,,Dure operaties, onze dierenam-
bulance, voer en kattenbakvul-
ling worden er van betaald. Maar 
een deel wordt ook gereserveerd 
voor het onderhoud van onze pro-
fessionele opvang met meerdere 
binnen- en buitenverblijven waar 
de onplaatsbare katten een heer-
lijk leven hebben. Het gaat hierbij 
om katten die niemand wil;  ze zijn 
schuw, onzindelijk, verwilderd of 
agressief. Ook hebben we gehandi-
capte katten, en een paar met sui-
kerziekte. Deze katten vragen veel 
zorg en de kosten daarvan zijn niet 
voor iedereen op te brengen. Toch 
zijn het stuk voor stuk leuke dieren, 
mits ze met begrip benaderd wor-
den. Onze vrijwilligers zijn daarin 
gespecialiseerd.”
De stichting, die al vanaf 1980 voor 
de zwerfkatten in de haven zorgt, 
en de laatste 15 jaar dus ook aan 

opvang doet, denkt verder. Marya: 
,,Er is veel vraag naar permanente 
opvangplekken voor kansloze kat-
ten. Als wij ‘nee’ zeggen, betekent 
dat meestal de dood van een ge-
zond dier.  Om deze katten te blij-
ven redden is een duurzame op-
vang van belang, en in ons geval 
houdt dat in dat er nieuwe vloeren 
moeten komen, en goede wateraf-
vloeiing. Maar ook geld voor onze 
‘kern-activiteiten’ blijft nodig: Het 
vangen en castreren van verwilder-
de zwerfkatten. Want voorkomen 
blijft beter dan genezen!”
Helpt u een pootje mee bij het red-
den van talloze kattenlevens? Maak 
tussen 25 mei en 20 juni een bijdra-
ge over op NL85INGB0004761772 
St. Zwerfkatten IJmuiden, ovv Zo-
meractie. Dan wordt uw bijdrage 
met de helft verhoogd! Meer infor-
matie op www.zwerfkattenijmui-
den.nl of via Facebook. (foto: aan-
geleverd)

Strawberries H1 verliest 
van Westerpark
Driehuis - Het seizoen mag voor 
de spelers van het eerste heren-
team van hockeyclub KHC Straw-
berries niet snel genoeg voorbij 
zijn. Het team van trainer Robbert 
Zevalkink degradeerde vorige 
week al na de thuisnederlaag te-
gen Haarlem naar de derde klas-
se. Het was afgelopen zondag op 
bezoek bij AMHC Westerpark erg 
lastig voor de Driehuizenaren om 
de juiste motivatie te vinden. Ook 
voor de Amsterdammers was het 
zichtbaar moeilijk om alles uit de 
kast te halen, immers er stond 
niets meer op het spel. Strawber-
ries begon wel aardig aan de par-
tij en had het meeste balbezit, 
maar tot kansen leidde dit niet. 
Westerpark loerde op de counter 
en kwam dankzij hun technische 
en snelle aanvallers wel tot enke-
le grote kansen. Voor de rust wist 
de nummer tien van de tweede 
klasse drie keer te scoren. Voor 
Strawberries deed Tijn Bouws iets 
terug. Hij scoorde middels een 
tip-in na een goede voorzet van 
Floris Welman.

In de tweede helft speelde Straw-
berries meer op de helft van Wes-
terpark en het behaalde meer-

dere strafcorners en enkele klei-
ne kansen. Exemplarisch voor het 
verloop van het seizoen was wat 
er met die kansen werd gedaan 
door de spelers uit Driehuis. Me-
de door het stuiterende en stroe-
ve veld en het gebrek aan ver-
trouwen werden al deze moge-
lijkheden niet benut. Westerpark 
scoorde na slordig uitverdedi-
gen aan Strawberries-zijde wel de 
vierde tre�er waarmee de strijd 
echt was gestreden. In de slotfase 
werden na een opstootje verde-
diger Finn van Leeuwen en doel-
man Wouter Rempt gesommeerd 
het veld tijdelijk te verlaten. In 
deze periode van enkele minu-
ten zonder keeper benutte Wes-
terpark nog een strafcorner waar-
mee de wedstrijd voor Strawber-
ries in mineur eindigde. 

Komende zondag staat het laat-
ste duel van dit seizoen op het 
programma. Strawberries speelt 
dan thuis tegen Noordwijk. De 
wedstrijd zal in het teken staan 
van het afscheid van enkele spe-
lers van de aardbeien. Zij stoppen 
na een jarenlang dienstverband 
met hockeyen in heren 1. (Finn 
van Leeuwen)





20 31 mei 2019

31 MEI
Huis Beeckestijn: Gesloten.

Repair Café in Wijkcentrum de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 
Velserbroek. Van 14.30 tot 16.00 
uur.

Fluitfestijn deel III in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: aange-
leverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

1 JUNI
Inzamelingsactie voor de Voed-
selbank bij de Vomar in Velser-
broek. Van 10.00 tot 16.00 uur.

Imkervereniging Velsen en om-
str. geeft een gratis kennis-
makingsworkshop ‘bijenhou-
den’. Aanvang 10.00 uur in Café 
Spaarndam in Spaarndam. Aan-
melden michiel1967@me.com 
met vermelding ‘workshop’.

Lezing door Katrijne Bezemer 
over ‘De verborgen Goethe’ in 
De Kapel, Potgietersweg in Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.

SVIJ viert 90-jarig bestaan. Het 
feest zal vanaf 11.00 uur voor al-
le leeftijdscategorien op groot-
se wijze worden gevierd.

Huis Beeckestijn: open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 
euro p.p.
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KunstFietsRoute in Castricum, 
25 stops te bezoeken van 11 tot 
17 uur. Meer info op de website 
www.kunst�etsroutecastricum.nl 
waar ook de folder te downloa-
den is. Ook zondag. (afbeelding: 
aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 

uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumtentoonstelling 
‘Museumschatten’. Expositie ‘Fe-
stung IJmuiden’ tot en met 1 
september. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 
3 Speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber. Motor-
draaimiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Wereldmelkdag op Boerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 12.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.informatieboerderijzorg-
vrij.nl.

Open dag Padel van 14.00 tot 
17.00 uur bij LTC Groeneveen, 
Kerkpad 61 in Santpoort-Noord.

Circus Barani strijkt neer op de 
Heerenduinweg in IJmuiden. 
Aanvang voorstelling 15.00 uur. 
Zie ook www.barani.nl. (foto: 
aangeleverd)

2 JUNI

Kennemer Classic �etstocht. Cul-
tuurhistorische routes van 65, 100 
en 125 km. Tocht voor het goede 
doel Stichting Forza4Torre. Onli-
ne inschrijven levert korting op. 
Start op Fort aan den Ham, Busch 
en Dam 13 tussen 08.00 en 23.00 
uur. Meer info: www.kennemer-
classic.nl. (foto: Frits van Eck)

Vormselviering. Eucharistievie-
ring met voorgange Hulpbis-
schop Mgr. Dr. J. Hendriks. Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg 28 
Haarlem. Aanvang 10.00 uur. 
(afbeelding: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland. De ver-
trektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar keuze 
om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. (fo-
to: aangeleverd)

▲

Harpmuziek van harpiste Yolan-
the Cornelisse op de Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2 
Santpoort-Zuid. Van 11.00 tot 
12.00 uur. (foto: aangeleverd)

Huis Beeckestijn: open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 
euro p.p. Maandelijkse rondlei-
ding door huis en tuin. Deelna-
me 5 euro p.p. Aanvang 14.00 
uur. Graag aanmelden via for-
mulier op www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

KunstFietsRoute in Castricum, 
zie zaterdag.

Circus Barani strijkt neer op de 
Heerenduinweg in IJmuiden. 
Aanvang voorstelling 12.00 uur. 
Zie ook www.barani.nl. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den: zie zaterdag.

Verhaallezing ‘Moe van het 
pleasen’ bij Carmen de Haan in 
het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
1 in Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Concert Conservatorium Am-
sterdam in De Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis, collecte bij 
de uitgang.

Viool en piano in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Bach in de Binnenstad, Haarlems 
Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe. 
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 
24 Haarlem. Aanvang 17.00 uur. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrag na 
a�oop van het concert.

3 JUNI

Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 
(foto: PixaBay)

Landelijk controlebericht NL 
Alert om 12.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Avondvierdaagse IJmuiden tot 
en met 6 juni. Start en �nish bij 
HKC Strawberries in Driehuis. (fo-
to: Erik Baalbergen)

Informatiebijeenkomst over 
borstvoeding, Spaarne Gast-
huis Haarlem-Zuid. Van 19.30 tot 
21.30 uur.

Bijbel�lm, David. 6e bijbel�lm 
van reeks. Grote zaal Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur. Graag aan-
melden. 

4 JUNI
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via contact@gezondna-
tuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek. (foto: aangeleverd)

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

5 JUNI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Zevende editie van de Telstar 
Street League. Straatvoetbaltoer-
nooi voor jongens én meisjes 
van 12 tot en met 17 jaar van Tel-
star Thuis in de Wijk. IJmuiden-
Zeewijk (Cruij� Court). Aanvang 
17.00 uur. (foto: Ron Pichel)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den: zie zaterdag.

Bijbel�lm, David. 6e bijbel�lm 
van reeks. Parochiezaal Engel-
munduskerk, Driehuizerkerkweg 
113 Driehuis. Aanvang 14.00 uur. 
Graag aanmelden.

Zomeravondconcert IJHmuse-
mentsorkest van de IJmuider Har-
monie in De Moerberg in IJmui-
den. Aanvang 19.00 uur. (foto: 
Brijs Fotogra�e)

6 JUNI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg houdt van 11.00 tot 
12.00 uur uitvaartspreekuur in de 
rouwhuiskamer, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Ieder-
een is van harte welkom.

‘De energierekening omlaag’
Informatieavond BRAK! 
verplaatst naar 26 juni
IJmuiden - De op 28 mei geplan-
de informatieavond ‘De energie-
rekening omlaag’ van BRAK! is 
vanwege de OV-staking en het 
aantal aanmeldingen verplaatst 
naar woensdag 26 juni.
De informatieavond gaat over 
kleine (woning)ingrepen die er-
voor zorgen dat de energiekos-
ten omlaag gaan. Wat kan je met 
geringe investering voor elkaar 
krijgen? En welke regelingen zijn 
er allemaal om je woning beter te 
isoleren? Hoe zit dit eigenlijk bij 
sociale huurwoningen? Wat kan 
en mag je doen? Het antwoord 

op deze, en veel meer vragen, 
komt aan bod op deze laagdrem-
pelige informatieavond.

De informatieavond is gratis toe-
gankelijk. In verband met beperk-
te ruimte vraagt men belangstel-
lenden zich aan te melden via de 
website www.brakijmuiden.nl. Ie-
dere tiende aanmelder ontvangt 
een bespaargadget! Het BRAK! 
huisje is gelegen aan het Kenne-
mermeer, op het parkeerterrein 
vlakbij de kust. Men adviseert om 
op de �ets te komen, of gebruik 
te maken van het OV.

Open dag en avond in 
Buurthuis De Brulboei
IJmuiden - Buurthuis De Brul-
boei houdt een Open Dag en 
Avond op dinsdag 11 juni van 
16.00 tot 20.00 uur. Alle buurt-
bewoners en bezoekers kunnen 
een kijkje nemen in het buurt-
huis en zien welke activiteiten 
en cursussen er allemaal te doen 
zijn in het nieuwe seizoen. Er is 

een springkussen voor de kinde-
ren, een kleine rommelmarkt en 
de Delta Singers zorgen voor de 
vrolijke noot. De medewerk(st)
ers verwelkomen iedereen dan 
graag. 
Meer weten? Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, 
tel. 0255 510652.

Staalsisser 
bij Zee van Staal
Wijk aan Zee - Op de langste dag 
van het jaar, 21 juni, is de specta-
culaire aftrap van het zomerpro-
gramma van beeldenpark Een 
Zee van Staal. De hele zomer is 
er elke zondag een gratis the-
ma-rondleiding door het beel-
denpark. Met de ene keer de na-
druk op muziek, gedichten, of fo-
togra�e, maar ook houtskoolte-
kenen of theater. In het duinge-
bied naast Wijk aan Zee ligt beel-
denpark Een Zee van Staal. Veer-
tien beelden liggen of staan tus-
sen helmgras, bramenstruiken en 
zeldzame plantensoorten, tegen 
het overweldigende decor van 
de naastgelegen staalfabriek. 
Lie�ijke duin�ora wordt afge-
wisseld door metershoge sta-
len beelden, met op de achter-
grond de rokende hoogovens en 
donkere ertsbergen. De beelden-
de kunst moet wedijveren met 
de imposante industrie en de al 
even indrukwekkende natuur. De 
combinatie versterkt elkaar en 

maakt een bezoek tot een inspi-
rerende en unieke beleving voor 
jong en oud.
Elke eerste zondag van de maand 
is er om 14.00 uur een gratis 
rondleiding, waar meer verteld 
wordt over de kunstenaars en de 
beelden. In de zomermaanden 
juli en augustus zijn er wekelijks 
rondleidingen, met steeds een 
extra cultureel thema. 
Gedichten, muziek, verhalen wis-
selen elkaar af, met aandacht 
voor de bijzondere natuur en 
de fotogenieke beelden. Op de 
avond van 21 juni is er een bij-
zondere aftrap van het zomer-
programma, waarbij meerdere 
acts te zien zullen zijn. Beleef vast 
een voorproe�e van een sissende 
zomer in het beeldenpark. Aan-
vang 20.00 uur, gratis toegang. 
Opgeven is niet nodig. Het beel-
denpark bevindt zich op de hoek 
van de Bosweg en de Reynders-
weg te Wijk aan Zee. (foto: aan-
geleverd)
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Slechte generale voor Stormvogels tegen SCW
Drie dagen voordat Stormvo-
gels in Rijsenhout aan moest 
treden tegen het in gevaar ver-
kerende SCW werd o�  cieel be-
kend, dat Stormvogels periode-
kampioen was geworden en de 
tegenstander voor de nacom-
petitie, die zaterdag a.s. begint, 
in een is fusieclub FC Blauw Wit/
Beursbengels uit Amsterdam in 
een uitwedstrijd; deze ploeg 
eindige op de 13de plaats van 
de tweede klasse A.

Nadat VVA/Spartaan vorige week 
van Stormvogels won en daar-
door in de derde klasse bleef, 
deed SCW hetzelfde huzaren-
stukje een week later door Storm-
vogels met 2-1 te verslaan.
Twee nederlagen op rij dus voor 
de IJmuidenaren. Hierdoor ein-
digde het team van trainer Sjaak 
Lettinga op plaats twee van de 
periodekampioenen van hun 
klasse en beginnen daardoor met 
een uitwedstrijd.
Opnieuw moest trainer Lettin-
ga aardig wat wijzigingen in zijn 

team aanbrengen. Zo werd o.a. 
Gregory van Nieuwkoop in de 
spits gezet. Dit echter zonder suc-
ces. 
Het eerste kwartier was gelijk op-
gaand en in die fase moest de 
IJmuidense doelman Floris Serné 
tot tweemaal aan toe handelend 
optreden om na 16 minuten toch 
te capituleren: Tijn Schoof werd in 
stelling gebracht door Steph Lan-
geveld en een voorsprong voor 
SCW was een feit, 1-0.
Binnen drie minuten was de 
stand weer gelijk, want op rechts 
speelde Rowan van Eijk de actie-
ve Joey Wolthuis aan en vanaf 17 
meter werd doelman Keby van 
den Dool met een keihard diago-
naal schot gepasseerd, 1-1.
Stormvogels bleef vanaf de ge-
lijkmaker de betere ploeg en had 
halverwege de eerste helft grote 
pech dat doelman Van den Dool 
een wereldredding verrichtte: 
een voorzet van Wolthuis werd 
in een keer op een afstand van 8 
meter op de slof genomen door 
Thomas Scholten, maar door een 

uitstekende redding van de doel-
man kon Stormvogels niet op 
voorsprong komen.
Toch is het SCW, dat op de coun-
ter soms gevaarlijk kon worden 
en twee minuten in blessuretijd 
voor de rust de leiding kon ne-
men. Op het middenveld leed 
Stormvogels onnodig balverlies 
en daardoor wist Rolf Boesveld 
met een pass van pl.m. 40 meter 
Hakim Ahail te bereiken, die mooi 
de bal doorkopte richting Stefan 
Pereira om vervolgens doelman 
Serné opnieuw het nakijken te 
geven, 2-1.
De tweede helft probeerde 
Stormvogels op zoek te gaan naar 
de gelijkmaker, maar evenals de 
laatste wedstrijd tegen VVA/Spar-
taan was het spel van de Vogels 
in dat part heel middelmatig. Het 
was dan ook niet verwonderlijk, 
dat trainer Lettinga na een kwar-
tier zijn maatregelen ging nemen 
door drie spelers te wisselen.
En opnieuw verrichtte doelman 
Van den Dool een wereldredding, 
want nadat Pereira in de 65ste mi-

nuut alleen voor Serné verscheen 
en miste, schoot José  Leone twee 
minuten later keihard op de paal 
en in de rebound probeerde Wil-
lemse het met een keiharde inzet, 
maar ook hij zag dat Van den Dool 
op miraculeuze wijze opnieuw 
een redding kon verrichtten.
De laatste 20 minuten, met een 
iets aanvallend Stormvogels, 
konden een paar kansen over en 
weer genoteerd worden en de 
mooiste was voor Willemse die 
zijn kopbal heel per ongeluk via 
de rug van de Boesveld gered zag 
worden.
SCW blijft duidelijk een Angst-
gegner voor Stormvogels, want 
evenals het vorige seizoen wer-
den ook nu weer zes kostbare 
punten verloren tegen de Rijsen-
houters.
Zaterdagmiddag om 14.30 uur is 
in Amsterdam-West Blauw Wit/
Beursbengels de tegenstander 
voor de eerste nacompetitiewed-
strijd. Het adres: Sportpark Slo-
ten, Sloterweg 1045, Amsterdam-
West.

RKVV Velsen schrijft geschiedenis: 
voor het eerst naar de Hoofdklasse!

De wedstrijd op een zonovergo-
ten sportpark Randmeer in Uit-
hoorn begint met enige vertra-
ging: een van de grensrechters is 
geblesseerd geraakt bij de war-
ming up. Dat komt de honderden 
Velsensupporters niet slecht uit 
want die zijn nog bezig een toe-
gangskaartje aan te scha� en: de 
supportersbussen zijn vertraagd 
binnengekomen.
In de eerste minuut vindt scheids-
rechter de Waal het niet nodig 
Velsen een strafschop te geven 
voor het onderuithalen van Da-
niël Zuiverloon in het strafschop-
gebied. De anders zo solide ach-
terhoede van Velsen moet vervol-
gens snel achter elkaar twee doel-
punten incasseren. In de twee-
de minuut een mooie Uithoornse 
aanval over rechts waarna Yasin 
Poyraz de bal in de verre boven-
hoek schiet: 1-0. Een minuut later 
komt Puck Postma door het mid-
den en half zittend werkt hij de 

bal achter Yorinn Albers: 2-0. Het 
talrijke – deels geschrokken – pu-
bliek gaat er eens goed voor zit-
ten: hier is niet op gerekend. Het 
duurt dan ook even voordat de 
bezoekers de wedstrijd meer on-
der controle krijgen. Yorinn Al-
bers tilt een inzet van Mitchell 
Verschut fraai over de lat en voor-
komt daarmee de 3-0. Velsen pro-
beert wel aan te vallen, heeft ook 
een licht overwicht, maar de bal-
len vanaf de zijkanten zijn veel te 
scherp en een makkelijke prooi 
voor de uitstekende doelman Ha-
lil Suzulmus. Pas na vijf en twin-
tig minuten noteren we een po-
ging van Jesper Gutteling, maar 
het schot is geen enkel probleem 
voor de goalie van Legmeervo-
gels. Kort daarna kopt Patrick Cas-
tricum over en even later stuit hij 
op doelman Halil Suzulmus die bij 
de eerste paal uitstekend redt. De 
meeste kansen zijn nu voor Vel-
sen maar de scherpte ontbreekt... 

tot de veertigste minuut. Marc 
Kloosterboer kopt door naar Pa-
trick Castricum die – eveneens 
met het hoofd – de doelman het 
nakijken geeft. 2-1. Meteen daar-
na een nieuwe kans voor PC. Het 
schot gaat strak richting rechter-
bovenhoek en Suzulmus voor-
komt met een katachtige reactie 
een doelpunt. 
Na de thee een beter en feller Vel-
sen dat met man en macht op 
jacht gaat naar de gelijkmaker. 
Dat zou direct al resultaat kunnen 
hebben als Patrick Castricum een 
fractie sneller was geweest dan 
de doelman van Legmeervogels. 
Velsen is nu heer en meester en 
Legmeervogels moet achteruit en 
verdedigt massaal. Patrick Castri-
cum schiet net over na een voor-
zet van rechts. Toch zijn de spaar-
zame aanvallen van Legmeervo-
gels niet ongevaarlijk. Zo zet Rod-
ney Smorenberg Remco van Dam 
op het verkeerde been en schiet 
vrij staand op Yorinn Albers. 
Kort daarna een diepe bal vanuit 
de verdediging van Velsen waar-
op doelman Halil Suzulmus bui-
ten zijn strafschopgebied de bal 
terug het veld in kopt. De opge-
vangen bal werd door Marc Kloos-

terboer met dezelfde gang weer 
terug gekopt maar verdwijnt net 
over het doel. De tijd begint nu 
toch te dringen voor Velsen. Yo-
rinn Albers redt opnieuw, nu na 
een gevaarlijke inzet van Dennis 
Bakker en vervolgens begint Vel-
sen aan een sloto� ensief met een 
spervuur van aanvallen. Op spec-
taculaire wijze weet doelman Ha-
lil Suzulmus drie achtereenvol-
gende doelpogingen van Giovan-
ni Dorst en Bastiaan Scholten te 
pareren. Het is zo’n tien minuten 
voor het eind van de wedstrijd. 
Dan kunnen de vele meegereisde 
supporters juichen. Een verre in-
worp van Jesper Gutteling komt 
via Patrick Castricum bij Giovan-
ni die de gelijkmaker binnen tikt. 
2-2. Velsen trekt zich nu terug en 
Legmeervogels gooit alles op de 
aanval. 
De ontstane ruimte wordt even 
later uitstekend benut door Marc 
Kloosterboer en Giovanni Dors. 
2-3. De wedstrijd is gespeeld en 
het kampioenschap binnen. Zeno 
van Ooijen zorgt in blessuretijd 
voor 2-4. Velsen heeft een bijzon-
dere prestatie geleverd. Alle lof 
voor de spelers en de technische 
staf. (foto: Frans van der Horst)

Als Velsen zondag aan de uitwedstrijd tegen Legmeervogels mi-
nimaal één punt zou overhouden, of als JOS/Watergraafsmeer 
punten zou verspelen, dan zou het team van trainer Martin Haar 
en assistent Marcel Looy clubgeschiedenis schrijven: nog niet 
eerder voetbalde Velsen in de Hoofdklasse. Voor Legmeervogels 
stond er - behalve de sportieve plicht - niets meer op het spel.

SVIJ JO14/1 kampioen
Een waanzinnige prestatie. Dat 
mag gezegd worden van het 
kampioenschap van de JO/14/1 
van het Zeewijkse SVIJ. Van een 
bijna compleet nieuw team 
moest in augustus 2018 ‘iets’ ge-
fabriceerd worden. De najaars-
competitie in een hele sterke 1e 
klasse leverde al een zeer ver-
dienstelijke 5e plek op de rang-
lijst op. Na de schifting rondom 
de winterstop ging het helemaal 
crescendo met dit team. Vanaf 
de eerste speelronde werd de 
koppositie gepakt en deze werd 
nimmer meer afgestaan. Afge-
lopen zaterdag mocht het team 
de titel binnenharken. Het (ze-
nuw)slopende seizoen duurde 
lang maar toch moest ook DSOV 
eraan geloven, al zag dat er een 
kwartier voor tijd nog heel an-
ders uit bij een 3-2 achterstand. 
De uiteindelijke 3-5 overwin-
ning leverde dus de definitieve 
titel op. Met zes verliespunten 
minder dan de nummer 2, 1 ge-
lijkspel en maar liefst 9 overwin-
ningen heeft dit team met recht 

een wereldprestatie geleverd en 
mag het zich voor dit seizoen de 
beste van de gemeente Velsen 
noemen.
SVIJ is supertrots op deze zeer 
hechte en talentvolle vrienden-
ploeg en geeft aan dat het “re-
cept” letterlijk en figuurlijk zat 
in met name de dinsdagavond-
trainingen. Na iedere dinsdag-
training werd er (zolang dit 
team bovenaan stond) door ie-
mand uit het team getrakteerd. 
Dit geweldige initiatief begon 
met zakjes chips, ijs en koek en 
eindigde met pizza, borrel en 
bladerdeeg-hapjes en er wer-
den zelfs broodjes shoarma ge-
serveerd door de ouders.

Het was al met al een fantas-
tisch seizoen met een hele bij-
zondere apotheose. Als klap op 
de vuurpijl mag dit team (als be-
loning) volgend seizoen op een 
echt 3-daags trainingskamp er-
gens in Europa.... Wordt onge-
twijfeld vervolgd. (foto: aange-
leverd)

VSV maakt zich 
op voor het toetje
Na de bevrijdende 3-1 over-
winning op Diemen van vorige 
week had VSV uit tegen De Meer 
aan een gelijk spel genoeg om 
ook volgend jaar weer in de der-
de klasse uit te komen. De ploeg 
slaagde glansrijk in deze opzet 
en wist er zelfs een 1-2 overwin-
ning uit te slepen. VSV gaat zich 
nu richten op de promotiekan-
sen van de Zaterdag 1 en Zondag 
2, waarvan de eerste wedstrijden 
komend weekend van start gaan. 
De zondag 1 had het door diver-
se oorzaken dit seizoen niet mak-
kelijk en moest aan het einde van 
de competitie nog � ink aan de 
bak om maar niet in de nacompe-
titie- carrousel voor degradatie/
handhaving te geraken. Vorige 
week tegen Diemen thuis viel het 
dubbeltje weer de goede kant op, 
waarbij door een 3-1 overwin-
ning (met doelpunten van Rick 
Michielsen, Toine de Zwart en een 
eigen doelpunt) het zelfvertrou-
wen voor de laatste uitwedstrijd 
tegen De Meer weer werd opge-
vijzeld. In die laatste wedstrijd liet 
VSV zien dat er maar 1 ploeg aan-
spraak op de overwinning mocht 
maken en dat waren de roodwit-
ten. Na een half uur spelen kon de 
keeper van De Meer een afstands-
schot niet goed pareren en Rick 
Michielsen was er als de kippen 
bij om in de rebound beheerst de 
bevrijdende 0-1 scoren. 
VSV drukte daarna goed door en 
Malcolm Meijer scoorde, na een 
afgemeten pass van Tim Sewalt, 
zelfs de 0-2, maar de scheidsrech-
ter liet zich op onbegrijpelijke 
wijze door het onterechte vlag-
signaal van de thuisgrensrech-
ter beïnvloeden en keurde daar-
mee een zuiver doelpunt alsnog 
af. Na de rust ging De Meer alles 
of niets spelen en voerde de druk 
sterk op. Dit leverde enkele ha-
chelijke situaties op maar de naar 
Legmeervogels vertrekkende 
keeper Folke van Maenhout red-
de enkele keren bekwaam. Door 

deze speelwijze van de Meer kon 
VSV naar hartenlust counteren 
en het was uiteindelijk Malcolm 
Meijer die zijn individuele klas-
se met een paar fraaie kapbewe-
gingen en een even zo fraai schot 
de keeper het nakijken gaf (0-2). 
De strijd was hiermee eigenlijk 
gestreden en de ingevallen Ke-
vin Hardendood stelde met een 
afgemeten voorzet Yannick Nies-
ten in staat om met het hoofd de 
alles beslissende 0-3 te scoren, 
maar ook hier waren de grens- en 
scheidsrechter het weer met el-
kaar eens dat dit in een buiten-
spelsituatie gebeurde waardoor 
de 0-2 stand bleef gehandhaafd. 
Om de one-man show te vervol-
maken gaf de scheidsrechter nog 
aan De Meer een strafschop ca-
deau (1-2) en liet hij ook nog lan-
ge tijd naspelen, terwijl dit op 
niets was gebaseerd. VSV gaf ech-
ter geen krimp meer en uiteinde-
lijk vond de scheidsrechter het 
ook welletjes. Met dit resultaat 
klom VSV naar de 9e eindplek op 
de ranglijst en het seizoen kon 
daarmee met een sponsoretentje 
bij de chinees in Santpoort wor-
den afgesloten. De zaterdag 1 trof 
thuis in de afsluitende wedstrijd 
de tegenstander Haarlem/Kenne-
merland en in deze wedstrijd kon 
VSV, naast het tonen van vormbe-
houd, ook nog de derde plaats op 
de ranglijst veiligstellen. 
VSV slaagde hier met verve in 
door de tegenstander in een goe-
de wedstrijd op een 3-1 neder-
laag te trakteren, met doelpun-
ten van Roy de Wit, Roy Penders 
en Geo� rey Bertholeé. 
Aanstaande zaterdag staat de 
eerste nacompetitiewedstrijd te-
gen Overbos gepland, waar het 
team van trainer Paul Meinders 
kan laten zien of ze ook potten te-
gen een team uit de derde klasse 
kunnen breken. Voor de zondag 
2 geldt eenzelfde soort scenario 
met een wedstrijd tegen Den Hel-
der uit. 
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Wisseltrofee Gouden S.T.E.M. 2019 
naar het Maritiem College IJmuiden

Velsen - Dinsdag 21 mei gingen 
de genomineerden, te weten vijf 
groepjes derde jaars leerlingen 
van het Technisch College Velsen 
en het Maritiem College IJmuiden 
de strijd aan om de Gouden Sor-
optimist Trofee Educatie Mensen-
rechten. 
De leerlingen hadden zich ver-
diept in wereldwijde problemen 
als: hongersnood in Jemen en Ve-
nezuela,  veroordeling tot lijfstraf-
fen aan Nasrin Sotoudeh (een 
vrouwelijke mensenrechtadvo-

caat) in Iran,  gebrek aan school-
spullen in vele landen en dichter-
bij huis, de beperkte mogelijkhe-
den tot G-voetbal (gehandicap-
tenvoetbal) in Nederland. 
De daarbij geschonden mensen-
rechten werden besproken. Inspi-
rerende acties werden bedacht  
om geld in te zamelen voor een 
goed doel.  In de pauze was er  
mogelijkheid om een online pe-
titie te ondertekenen om de vrij-
lating van Nasrin Sotoudeh te ei-
sen.

De jury  was onder de indruk van 
alle presentaties en had daardoor 
een lastige taak. Uiteindelijk is de 
cheque van eur. 250 gegaan naar 
Bradley van Ooijen en Bowen 
Rob. Volgens de jury ‘spatte het 
enthousiasme eraf’, was het ‘een 
realistisch plan’, ,,we lieten ons in 
de boot nemen”.
Met dit geldbedrag willen Bradley 
en Bowen vaartochten gaan orga-
niseren op hun opleidingsschip 
de Union naar de nieuwe sluizen. 
De opbrengst van die tochten 
gaat naar de UNHCR, de vluchte-
lingenorganisatie van de VN, voor 
voedselpakketten en onderwijs in 
Venezuela.  De school heeft toe-
gezegd de winnaars hierbij te wil-
len ondersteunen. De Soroptimis-
ten van Haarlem e.o. schepen als 
eerste in!
VMBO scholen die geinteres-
seerd zijn in deze bijzondere aan-
pak van mensenrechteneducatie 
en komend jaar willen meestrij-
den om de wisseltro�e Gouden 
S.T.E.M. worden uitgenodigd con-
tact op te nemen.
Voor meer informatie over de 
wedstrijd en de Soroptimisten 
van Haarlem e.o. Joke ten Kate, 
e-mail:  joomketenkate@gmail.
com, tel. 06-21418992. Voor meer 
informatie over het Soroptimisme 
in het algemeen: https://soropti-
mist.nl   (foto: aangeleverd)

Soli overtreft zichzelf met 
indrukwekkende ‘Night’
Velserbroek - Met een voor Vel-
sense begrippen ongekend 
grootse show heeft Soli zater-
dagavond op indrukwekkende 
wijze haar 110-jarig jubileum 
gevierd. Alle bijna 1.500 aan-
wezigen waren het er na a�oop 
over eens: de club heeft met de 
Rigo Ver�abriek Night of Mu-
sic zijn status als de beste mu-
ziekvereniging van Nederland 
meer dan waard gemaakt.

Het gejuich en applaus waren 
niet van de lucht in tenniscen-
trum Velserbroek, dat voor de-
ze gelegenheid was omgetoverd 
tot een echte concerthal waarin 
het geluid verrassend goed was, 
de lichtshow overweldigend en 
waar dankzij de beelden op drie 
grote schermen niet alleen de so-
listen, maar ook de 110 orkestle-
den en 150 koorleden op het im-
mense podium goed te zien wa-
ren. De kosten voor het evene-
ment waren dan ook enorm en 
konden alleen dankzij een groot 
aantal sponsors, waaronder naast 
Rigo met name ook Rabobank 
IJmond, worden opgebracht zon-
der de toegangskaarten onbe-
taalbaar te maken.

Nadat DJ DNS met veel samples 

het concert opende, overweldig-
den orkest en koor het publiek 
met een medley van jaren 80 
popmuziek. 
Daarna was de beurt aan pia-
nist Cor Bakker en Gerard Alder-
liefste, die er een schepje boven-
op deden met onder andere Vi-
vre (Laat me) en Une Belle His-
toire (met het orkest). Bandeo-
nist Carel Kraayenhof beroerde 
het publiek tot tranen toe met 
Adios Nonino, Esther de Haas stal 
de show met het jazzy en ingeto-
gen Feeling Good; een van de ve-
le hoogtepunten van de avond 

die te talkrijk waren om allemaal 
te noemen.
De slagroom op de taart kwam 
van souldiva Shirma Rouse, die 
de zaal inpakte met hits als Na-
tural Woman en Think, waarna de 
�nale niet meer stuk kon: We are 
the champions klonk het mas-
saal, waarbij de vooraf uitgedeel-
de pennen met lampjes, een ca-
deautje van autobedrijf Turen-
hout, voor een prachtig e�ect 
zorgden. Na de toegift ging het 
festijn nog lang door met DJ DNS 
en de 100% Showband. (foto’s: 
Ron Pichel)

Veertig jaar vrijwilligerswerk:
Rina Hiemenz door collega’s gehuldigd
IJmuiden - In Seniorencentrum 
Zeewijk werd zondagmiddag een 
klein feestje gevierd. Rina Hie-
menz, al veertig jaar als vrijwilli-
ger actief, werd door haar colle-
ga’s in het zonnetje gezet. Ze ont-
ving een boeket bloemen en een 
cadeaucheque, ook werd ter ge-
legenheid van het jubileum een 
mooie taart met het getal “40” er-
op geserveerd.

Voor Rina, zelf geboren en geto-
gen IJmuidense, begon het vrij-
willigerswerk veertig jaar gele-
den als medewerkster van de fe-
licitatiedienst. Na ongeveer twee 
jaar kwam ze tot de conclusie dat 
die taak niet zo goed bij haar pas-
te. ,,Ik nam het ook mee naar huis’’, 
herinnert ze zich. Ze besloot de 
koers te wijzigen en meldde zich 
bij het dienstencentrum, destijds 
beheerd door Frans de Haan. Daar 
kreeg ze een plek in het team dat 
bardiensten draaide. In het pand 
waren veel activiteiten onderge-
bracht, er werd onder meer geta-
feltennist en er was een zangver-
eniging actief. Na een aantal ja-
ren ontstond een situatie waarin 
het dienstencentrum, inmiddels 
onder de vleugels van Stichting 

Welzijn Velsen, geen beheerder 
meer kende. Rina: ,,Toen werd het 
een rommeltje. Maar nu is er weer 
een beheerder en gaat het goed.’’ 
Rina Hiemenz, inmiddels 84 jaar 
oud, koos ervoor om alleen nog 
op zondagmiddag bardiensten te 
draaien en op dinsdagavond bij 
de kaartclub. Op zondagmiddag 

vormt ze samen met haar colle-
ga’s Leny van Kuilenburg en Piet 
Dekker het vrijwilligersteam. ,,Om 
12.15 uur ben ik hier om alles klaar 
te zetten’’, vertelt ze. Zolang haar 
gezondheid het toelaat, is ze van 
plan om dit te blijven volhouden. 
,,Als ik het niet meer kan, dan hou 
ik er mee op.’’ (Bos Media Services)

IJmuidenaar Jan Bakker publiceert boek:
Een leven in honderd singletjes
IJmuiden - Jan Bakker (55) 
heeft een boek gepresenteerd. 
Het is een bundeling van stuk-
ken die hij schreef in de peri-
ode vanaf ongeveer 2008 tot 
nu. Een aantal stukken publi-
ceerde hij eerder al via inter-
net, maar het boek bevat ook 
nooit gepubliceerd materiaal. 
Bakker, bekend als groot mu-
ziekkenner, koppelde een aan-
tal singles uit zijn persoonlijke 
platencollectie aan de stukken. 
In het nu verschenen boek wor-
den er vijftig behandeld, later 
dit jaar verschijnt het tweede 
deel.

De verhalen gaan niet alleen over 
muziek, maar ook over bijvoor-
beeld het verleden van Jan Bak-
ker in IJmuiden, over hardlopen 
en over zijn reizen. Bakker: ,,Qua 
singletjes is het zeker geen Top 
100 van wat ik in huis heb. Een 
aantal topsingles kon ik niet zo 
goed kwijt hier; een aantal een-
dagsvliegen daarentegen dan 
weer wel. Al met al is het een aar-
dig geheel geworden, zeker over 
beide boeken genomen.’’ In deel 
twee schrijft hij wat meer over 
de lokale en iets breder geno-
men popmuziek. De teksten hier-
van zijn ook al allemaal af. ,,Nou 
ja, af is het uiteindelijk nooit, ben 
ik wel achter!
Een Jan Wolkers of W.F. Hermans 
ben ik zeker niet, maar hoe leuk 
is het om je herinneringen aan 
het papier toe te vertrouwen? 
Het zou leuk zijn als de lezers er 
evenveel plezier aan beleven.’’ 

Bakker heeft zelfs een derde deel 
in de planning voor medio 2020: 
,,De toegiften.’’ De vormgeving 
van het boek is verzorgd door 
Henk Tijbosch, met wie Bakker 
al in 1999 samenwerkte. Destijds 
brachten ze, samen met IJmui-
denaar Johan Brouwer, de cd ’40 
jaar popmuziek uit de IJmond’ 
uit. Het drietal legde ook de ba-
sis voor de IJmond Pop 100, een 
muzieklijst die door de drie radio-
zenders in de IJmond in 2011 ge-
lijktijdig werd uitgezonden. Jan 

Bakker speelde zelf als gitarist 
en basgitarist in The Mauverrrs, 
presenteerde radioprogramma’s 
over lokale muziek en organi-
seerde popquizzen. In het dage-
lijks leven werkt hij op de �nanci-
ele afdeling van Tata Steel in Vel-
sen. Het boek ‘Jan Bakker, een le-
ven in 100 singletjes, deel 1’ is 
verkrijgbaar bij Primera Zeewijk-
plein, Primera Planetenweg en 
Readshop Marktplein. Ook is het 
boek via internet te bestellen. (fo-
to: aangeleverd)

Nieuwe leden:
Vereniging IJmuiderstraatweg uitgebreid
IJmuiden - De vereniging 
IJmuiderstraatweg is uitgebreid 
met enkele nieuwe leden. Dit 
heeft ertoe geleid dat de ver-
eniging in staat is geweest om 
een nieuwe nieuwsbrief uit te 
brengen, die huis aan huis in 
de IJmuiderstraatweg is ver-
spreid. Gehoopt wordt dat zich 
in de toekomst nog meer nieu-
we leden melden, zodat de ver-
eniging nog meer daadkracht 
krijgt en de onderlinge con-
tacten in de straat worden ver-
sterkt.

Tijdgebrek bij de zittende leden 
zorgde ervoor dat het geruime 
tijd heeft geduurd voordat van-
uit de vereniging een nieuwe 
nieuwsbrief verscheen. Pas de-
ze maand was die er, maar wel 
met goed nieuws. ,,We hebben 
het gevoel dat we steeds meer 
serieus genomen worden’’, ver-
telt voorzitter Luuk Kiers in de 
nieuwe editie. Hij doelt daar-
mee op het overleg dat hij, sa-

men met secretaris Angelien 
Hensen, heeft gevoerd met 
onder meer het wijkplatform 
IJmuiden-Noord, de gemeente 
Velsen (zowel ambtenaren als 
bestuur), de provincie Noord-
Holland, Rijkswaterstaat en Ta-
ta Steel. Kiers vervolgt: ,,We 
krijgen natuurlijk niet in alles 
wat we willen onze zin. Tussen 
droom en realisatie staan in dit 
geval bredere gemeentelijke 
belangen en ook financiële be-
lemmeringen.’’

De belangrijkste zaken waar-
mee de vereniging IJmuider-
straatweg zich momenteel be-
zighoudt, zijn de overlast van 
Tata Steel en Harsco, het be-
sluit tot selectieve onttrekking 
van zeezout, waardoor er ex-
tra aanlegplaatsen voor sche-
pen langs het kanaal komen, 
de aanleg van windmolens op 
de landtong spuisluis (inclu-
sief de financiële tegemoetko-
ming daarvoor) en de gevolgen 

van de kleine verkeersring rond 
IJmuiden. In de nieuwsbrief 
wordt onder meer de mening 
van de bewoners gevraagd over 
het plaatsen van extra meerpa-
len langs het kanaal, aan de zij-
de van IJmuiden. De bewoners-
vereniging vreest overlast van 
de schepen, onder meer omdat 
Rijkswaterstaat niet van plan is 
om walstroom aan te leggen, 
zodat de schepen met behulp 
van generatoren van stroom 
moeten worden voorzien. Dit 
kan leiden tot meer roetdeel-
tjes in de lucht en meer lawaai.

Andere thema’s, waarover de 
vereniging de meningen van 
de bewoners peilt, zijn de be-
reidheid om deel te nemen aan 
een gezamenlijke activiteit op 
24 augustus en deelname aan 
de nog op te zetten buurt-app 
voor de IJmuiderstraatweg. Via 
ijmuiderstraatweg@gmail.com 
kan contact met de vereniging 
worden gelegd.

Collega-vrijwilliger Piet Dekker overhandigde zondagmiddag de bloe-
men en cadeaucheque aan Rina Hiemenz
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Opruimactie Noordpier
IJmuiden - Sportvisserij Mid-
West Nederland organiseert vrij-
dag 7 juni een opruimactie op 
de Noordpier. Hoewel niet alle 
troep van sportvissers komt orga-
niseren we regelmatig opruimac-
ties langs de waterkant. De orga-
nisatie kan nog wel een paar ex-
tra handen gebruiken. Er wordt 

om 19.00 uur verzameld bij de 
slagboom aan het begin van de 
Noordpier. Iedere deelnemer ont-
vangt een attentie. 

Voor meer informatie en aanmel-
den: Sportvisserij MidWest Ne-
derland, info@smwn.nl of 0251-
318882. (foto: aangeleverd)

Visdag voor mindervaliden 
aan het Noordzeekanaal
Velsen-Zuid - Op zaterdag 15 
juni organiseert Sportvisserij 
MidWest Nederland de jaarlijk-
se visdag voor mindervaliden 
aan het Noordzeekanaal. Bent 
u mindervalide en wilt u graag 
meedoen? Aanmelden is nog 
mogelijk. Ervaring met sportvis-
sen is niet noodzakelijk, ervaren 
zeevissers begeleiden deze dag.
Vissen lijkt zo vanzelfsprekend 
voor bijna twee miljoen Neder-
landers, maar voor een kleine 
groep sportvissers is dat abso-
luut niet zo. Zeker langs de kust 
en in het zoute water zijn er wei-

nig voorzieningen voor minder-
valide sportvissers.
De commissie zeevissen van 
Sportvisserij MidWest Neder-
land organiseert daarom jaar-
lijks een visdag voor minderva-
liden. Iedere deelnemer maakt 
dan onder begeleiding van er-
varen sportvissers kans op de 
vangst van een zeevissoort zo-
als bot, tong, zeebaars en wij-
ting. 
De wedstrijd duurt van 10.00 
uur tot 13.00 uur en vindt plaats 
langs het Noordzeekanaal in 
Velsen-Zuid. (foto: aangeleverd)

efier ve  r t 
groot succes!
IJmuiden - Basisschool De Ze-
�er in IJmuiden is begaan met 
gezinnen met lage inkomens en 
daarom werd 22 en 23 mei De 
Ze�er Give Away Markt georga-
niseerd. Meerdere werknemers 
en ouders van De Ze�er gaven 
aan veel kinderkleding op zolder 
te hebben liggen wat niet meer 
wordt gebruikt maar wel nog 
goed van kwaliteit is. 
Zonde natuurlijk en daarom 
werd alles ingezameld en uitge-

stald in de lokalen van de basis-
school. Er lag niet alleen kleding 
klaar; ook meubilair, autostoel-
tjes, kinder�etsen en speelgoed 
mocht gratis worden meegeno-
men. Er werd door veel gezinnen 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
Alle kleding die overbleef is door 
de school beschikbaar gesteld 
aan de kledingbank. Een mooi 
initiatief dat zeker voor herha-
ling vatbaar is! (foto: aangele-
verd)

Dagtocht Senioren 
Vereniging Velsen
Velsen - Dinsdag 18 juni organi-
seert SVV een dagtocht naar de 
provincie Utrecht. De bus brengt 
de deelnemers eerst naar Haar-
zuilens waar ko�e met gebak 
klaarstaat. Daarna volgt via een 
mooie route een pannenkoeken-
lunch in restaurant Bergzicht in 
Woudenberg.
Er zijn drie opstappunten: De Hof-
stede in Velserbroek om 8.30 uur; 
Het Terras in Santpoort-Noord 
om 8.45 uur en De Dwarsligger in 
IJmuiden om 8.55 uur. Om 16.30 
uur is men terug in de gemeente 
Velsen. De dagtocht kost 45 euro; 

leden van SVV betalen 43 euro.
Belangstellenden kunnen zich 
op elke donderdagmiddag  van-
af 13.30 uur opgeven in De Hof-
stede bij Minke Uytendaal of el-
ke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur 
in Het Terras. Voor verdere infor-
matie 06 40841152 (Minke Uy-
tendaal). Het inschrijvingsformu-
lier is ook te vinden op de site van 
seniorenverenigingvelsen.word-
press.com. Na het invullen stu-
ren of mailen naar Ida Vis (idavis@
quicknet.nl) Bickerlaan 80 2071 
DD Santpoort-Noord of afgeven 
in De Hofstede of het Terras.

Inzamelingsactie 
Voedselbank bij Vomar
Velserbroek - Op zaterdag 1 ju-
ni wordt door de Voedselbank 
Velsen een inzamelingsactie ge-
houden in de Vomar in Velser-
broek.  Voedselbank Velsen heeft 
voor haar klanten vooral behoef-
te aan zuivel- en versproducten 
omdat die producten niet vaak 
worden aangeleverd door de le-
veranciers.
Tussen 10.00 en 16.00 uur zullen 
aan de ingang vrijwilligers bood-
schappenlijstjes uitdelen met zui-

vel- en andere versproducten. 
Klanten van de Vomar kunnen 
aan de hand van de boodschap-
penlijstjes een keus maken wel-
ke producten zij willen doneren. 
De te doneren producten worden 
tezamen met de boodschappen 
afgerekend bij de kassa. Bij de 
uitgang staan weer vrijwilligers 
klaar om de extra ingekochte ar-
tikelen van de gulgevende do-
nateur in ontvangst te nemen. U 
helpt toch ook? Zondag 2 juni

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Op zondag 2 juni is het 
Forteiland IJmuiden weer geopend 
voor bezoekers. Onder begelei-
ding van deskundige gidsen kun-
nen zij een interessante, boeiende 
en leerzame wandeling maken in 
en rond dit grote pantserfort, dat 
in 1888 in gebruik is genomen als 
onderdeel van de zogeheten ‘Stel-
ling van Amsterdam’. 
Maar ook kunnen zij een bezoek 
brengen aan diverse bunkers uit 
de bezettingstijd, waarvan er een, 
de 644, als wapenmuseum is inge-
richt.

Meeuwen
Door de rust op het eiland en de 
ligging pal aan zee is het Fortei-
land van oudsher een geliefde 
broedplaats voor de Kleine Mantel-
meeuw. Om de broedende meeu-
wen niet te storen wordt vanaf be-
gin april de westzijde van het ei-
land met linten afgebakend. Dit 
gedeelte is dan niet toegankelijk 
voor het publiek.
Maar vogelliefhebbers kunnen 
genieten: van achter de afzetting 
kunnen zij deze broedplaats, waar 
honderden meeuwen inmiddels 
een plekje hebben gevonden, be-
kijken. Boven op de helibunker zijn 
deskundige leden van de meeu-
wenwerkgroep aanwezig die ge-
interesseerde bezoekers alles over 
het broedgedrag en het ringen van 
deze vogels kunnen vertellen. 

Overtocht
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door de ‘Konin-
gin Emma’ vanaf het Sluisplein 80, 
1975 AG IJmuiden. De vertrektij-
den hier zijn om 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Vanaf het eiland gaat 
de boot terug om 13.00, 15.15 en 
17.15 uur.

Bezoekers worden op het eiland 
gedurende ca. 1,5 uur in groepjes 
in en rond het Fort rondgeleid door 
ervaren gidsen. Na de rondleiding 
kan men op eigen gelegenheid 
nogmaals het eiland verkennen, of 
in de Koepelzaal van het fort, of op 
het naastgelegen buitenterras, ge-
nieten van een hapje en een drank-
je. Men is vrij om op het eiland te 
verblijven totdat de laatste boot 
weer vertrekt. Er kan helaas niet 
worden gepind. Er wordt op gewe-
zen dat niet alle ruimten in het fort 
of de bunkers voor rolstoelen, bug-
gy’s en rollators toegankelijk zijn.

Toegangskaarten
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en terug, inclusief rond-
leiding, kosten 12.50 euro per per-
soon. Kaarten kunnen vooraf be-
steld worden via internet: www.
ijmuidenserondvaart.nl, of telefo-
nisch: 0255-511676. Maar ook aan 
boord van de ‘Koningin Emma’ 
kunnen kaarten worden gekocht. 
(foto: aangeleverd)

Harpmuziek in de ruïne

Santpoort - Op zondag 2 juni tij-
dens het maandelijkse zondag-
concert op de Ruïne van Bredero-
de speelt harpiste Yolanthe Cor-
nelisse haar soloconcert ‘Wandel-
woud’.
Yolanthe is een muzikant in hart 
en nieren. Naast haar baan als 
muziektherapeut in diverse in-
stellingen is zij in haar vrije tijd re-
gelmatig met haar harp in de na-
tuur, maar ook in de ruïne te vin-

den, waar zij graag haar harp be-
speelt. Tevens is het voor haar een 
inspirerende plek, die uitnodigt 
tot het schrijven van haar eigen 
composities en poëzie.
Met het door haar geschre-
ven harpconcert ‘Wandelwoud’ 
neemt Yolanthe je mee op een 
wandeling door het bos langs 
boom en beek, zon, maan en ster-
ren, in muziek en poëzie.
Yolanthe werd geïnspireerd tot 
het schrijven van de tien compo-
sities en bijpassende gedichten 
door haar eigen intense genieten 
van de natuur en deelt dit graag 
met iedereen die maar wil luiste-
ren. Een ontspannende belevenis 
voor hart en ziel.
Het concert is van 11.00 tot 12.00 
uur. Entree Ruïne: 5/3 euro (4 t/m 
11 jr.), incl. ko�e/thee/limo. Na 
a�oop is de inhoud van de hoed 
voor Yolanthe. Adres: Velseren-
derlaan 2, Santpoort-Zuid.
Mogelijk buitenconcert, maar bij 
minder weer speelt Yolanthe in 
de torenkamer bij het haardvuur.
Mogelijkheid tot reserveren via 
www.hoenu.nl, regio Haarlem. 
Zie verder: www.ruinevanbrede-
rode.nl en www.zonneharp.com. 
(foto: aangeleverd)

n e s  r n ter 
Braake clubkampioen
IJmuiden - Over een paar we-
ken gaat de zomerstop in bij 
Damclub IJmuiden (DCIJ). Na 
de algemene ledenvergade-
ring op 31 mei wordt er op 7 
juni nog een ouder-kindtoer-
nooi gehouden, waarna het sei-
zoen wordt afgesloten met een 
jeugdtoernooi op 16 juni. Daar-
na wordt de draad weer opge-
pakt rond de tijd dat de scholen 
weer beginnen. In de tussen-
tijd doet menig DCIJ’er mee aan 
zomertoernooien in en buiten 
Nederland. Zo zijn Kees Pippel 
en Jacqueline Schouten naar 
Spanje afgereisd voor een toer-
nooi in Salou. 
Op de laatste vrijdag van de 
onderlinge competitie wist 
Krijn ter Braake (rechts op fo-
to) al dat hij de titel ging pak-
ken. Ter Braake, die afgelopen 
seizoen het Amsterdamse 020 
verruilde voor DCIJ, had tegen 
Conall Sleutel een offer nodig 
om met moeite een remisegaa-
tje te vinden. In totaal wist Ter 
Braake tien keer te winnen en 
negen keer remise te spelen. Al-
leen tegen Kees Pippel en Jes-
se Bos moest hij een nederlaag 

slikken. Martin van Dijk werd 
op gepaste afstand tweede. Te-
gen Max Doornbosch wist hij 
met succes te omsingelen. Cees 
van der Vlis werd derde en ver-
zekerde zich daarmee van een 
plaats voor het eerste tiental; 
een plaats die hij vorig jaar nog 
kwijtraakte.  Hij sloot het sei-
zoen af met een overwinning 
op Jan-Maarten Koorn, die zijn 
aanval al snel zag stranden. 
Wim Winter speelde tegen Ni-
cole Schouten zijn geliefde 
flankspel. 
Schouten hield aanvankelijk 
goed stand, maar zag na een 
roekeloze actie haar voorpost 
opgepeuzeld worden. Winter 
kwam in de eindstand net te 
kort voor een plaats bij de top 
zes en moet nu afwachten of hij 
een keuzeplaats voor het eerste 
tiental krijgt. Hetzelfde geldt 
voor Jacqueline Schouten en 
Bram van Bakel. Van Bakel nam 
in hun onderlinge duel een 
voorpost die hij niet goed kon 
verdedigen. Nadat hij al achter 
stond, nam hij nog een kami-
kaze-combinatie. (foto: aange-
leverd)

enn s en
met imkeren
Spaarndam - Een keer we-
ten wat bijen houden is of be-
nieuwd of imkeren wat voor u 
is? Imkervereniging Velsen en 
omstreken geeft op 1 en op 8 
juni een gratis kennismakings-
workshop ‘bijenhouden’. 
Een uur theorie en een uur een 
kijkje nemen op de bijenstan-
den en afhankelijk van het weer 

een kijkje in een bijenkast. Na-
tuurlijk heeft men voor de deel-
nemers een beschermingskap. 
Aanvang 10.00 uur in Café 
Spaarndam in Spaarndam. 
Meld u aan via michiel1967@
me.com met vermelding ‘work-
shop’ of kijk op  https://velsen.
bijenhouders.nl voor meer in-
formatie.

Repair Café Velserbroek 
Velserbroek - Vrijdag 31 mei is 
er weer een Repair Café in Velser-
broek. Een gratis toegankelijke bij-
eenkomst die draait om (samen) 
repareren. Er is gereedschap en 
materiaal aanwezig om alle mo-
gelijke reparaties uit te voeren aan 
kleding, meubels, elektrische ap-
paraten, �etsen, speelgoed etc. 
Ook zijn deskundige vrijwilligers 
aanwezig, met reparatiekennis en 

-vaardigheden op allerlei terrei-
nen. 
De organosatoren zijn nog steeds 
op zoek naar een tweede handige 
naaister. Een naaimachine is aan-
wezig. Het Repair Café is van 14.30 
tot 16.30 uur in Wijkcentrum de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227. 
Er staat een fooienpot voor de on-
kosten die gemaakt worden. Kof-
�e en thee staan klaar.



Tot eind juli vindt in de voormalige villa van de Italiaan-
se koningin Margherita in Bordighera aan de Rivièra, sa-
men met het Castello Doria in Dolceaqua, een tijdelijke 
tentoonstelling plaats over de Franse impressionist Clau-
de Monet. Beeldend kunstenaar Claude Monet was on-
langs nog in het nieuws, omdat zijn werk ‘Les Meules’ uit 
1890 bij veilinghuis Sotheby’s een recordbedrag van 110 
miljoen dollar opbracht. Hij bezocht 135 jaar geleden de 
Rivièra om op zoek te gaan naar ‘het mediterrane licht’. 
Deze schilderachtige en kleurrijke regio met rijke vegeta-
tie en een mild mediterraan klimaat gedurende het hele 
jaar door, was een zeer geliefd vakantieoord voor kun-
stenaars en de Europese adel aan het einde van de 19de 
en begin 20ste eeuw. In 1871 werd de spoorlijn Genua-
Ventimiglia geopend, alsmede in 1872 de spoorlijn Mar-
seille-Ventimiglia, waardoor deze omgeving werd be-
vrijd uit haar isolement, een grote toeristische opleving 
kende en een immense populariteit genoot.

Claude Monet (1840-1926)
Claude Monet wordt in 1840 in Parijs geboren. In 1859 be-
gint Monet aan de Académie Suisse in Parijs te studeren. 
Daar ontmoet hij andere kunstenaars, onder anderen Pissar-
ro en Johan Barthold Jongkind. In het begin waren de wer-
ken en de stijl van kunstenaar Édouard Manet een inspira-
tiebron voor de jonge Monet. Het werk van Manet vertoon-
de al karakteristieken voor de latere impressionistische stijl. 
Monet reist onder andere buiten Frankrijk naar Lon-
den. In 1871 brengt Claude Monet zelfs een kort be-
zoek aan de Zaanstreek in Nederland. Naar verwach-
ting wordt dit in 2021, dan 150 jaar later, in Zaanstad ge-
vierd. Zaanstad staat te boek als Nederlandse Monetstad.

Eind 1883 en begin 1884 bezoekt hij samen met zijn vriend 
en collega-kunstenaar Pierre-Auguste Renoir de Franse en 
Italiaanse Rivièra. Hij verblijft dan ook in en rond Bordighe-
ra en Dolceaqua. Zowel Monet als Renoir werken in die tijd 
voor Paul Durand-Ruel, een kunsthandelaar uit Parijs die 
kunstenaars beschermt en hen fi nancieel ondersteunt. Mo-
net is dan 44 jaar oud en maakt op dat moment een moei-
lijke periode door. Na de dood van zijn vrouw Camille Don-
cieux in 1879, bouwt hij een relatie op met Alice Hosche-
dé, de echtgenote van zijn vriend Ernest Hoschedé, met 
kinderen uit beide huwelijken. Dat gaat hem moeilijk af.
In de Rivièra gaat Monet op zoek naar het mediterrane licht 
dat hem zo inspireert. Hij slaagt erin dit licht te reproduceren 
en hij schildert hier onder meer zijn werken ‘Zicht op de Sas-
so-vallei met zoneffect’, ‘Zicht op Bordighera’ en het ‘Zicht op 
Dolceaqua met het Castello Doria en de oude brug. Het Cas-
tello Doria is een burcht die stamt uit de 15de eeuw en onder 
andere in het bezit is geweest van de familie Doria uit Genua. 
Claude Monet overlijdt uiteindelijk op 5 december 1926 op 
86-jarige leeftijd in Giverny aan de gevolgen van longkanker. 
Hij wordt als een van de belangrijkste en revolutionaire verte-
genwoordigers gezien van het impressionisme.

Over koningin Margherita di Savoia (1851-1926
)Margherita di Savoia wordt geboren te Turijn in 1851, als 
dochter uit het huwelijk van de hertog van Genua, Ferdinan-
do di Savoia en Elisabetta, prinses van Saksen uit Duitsland en 
hertogin van Genua. Vittorio Emmanuel II di Savoia, koning van 
Piemonte en van het zojuist herenigde Italië (1861), beslist dat 
ze moet trouwen met zijn zoon, kroonprins Umberto, de latere 
koning Umberto I. Een gearrangeerd huwelijk dus, dat in 1868 
in Turijn plaatsvindt. Met haar kersverse echtgenoot reist ze na 
het huwelijk kriskras door Italië, om kennis te maken met het 
prille koninkrijk. Een van hun beroemdste bezoeken is aan de 
stad Napels, de bakermat van de pizza, waar Margherita en-
kele pizza’s krijgt voorgeschoteld om te proeven. De pizza die 
speciaal is opgemaakt in de Italiaanse driekleur met tomaten-
saus, mozzarella en basilicum heeft dan haar absolute voorkeur 
en staat heden ten dage nog steeds bekend als de naar haar 
vernoemde pizza Margherita. 
Margherita staat te boek als 
een koningin die beeldende 
kunstenaars, schrijvers en ar-
tiesten een warm hart toe-
draagt. Ze richt dan ook veel 
culturele genootschappen op 
en stimuleert de kunsten. Dat 
maakt haar populair en ge-
liefd. Niet zo verwonderlijk 
dat wereldwijd veel kunste-
naars in die tijd juist neerstrij-
ken in Italië, zoals de impressi-
onisten Monet en Renoir. Bui-
ten het natuurschoon en het 
specifi eke licht in Italië, heeft 
het kunstenaar-vriendelijke kli-
maat zeker een grote rol ge-
speeld, mede gecreëerd door 
deze kunstminnende koningin. 

In 1900 wordt haar gemaal koning Umberto I in de stad Mon-
za bruut vermoord door een extreemlinkse anarchist. Mar-
gherita sterft uiteindelijk op 4 januari 1926 in Bordighera, waar 
ze regelmatig in haar villa verbleef . Villa Regina Margherita is 
thans ingericht als museum en voor het publiek toegankelijk.  
Meer informatie over de tentoonstelling op https://www.mo-
netinriviera.it/ (ook in het Engels beschikbaar).
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Tentoonstelling ‘Terugkeer naar de Rivièra’:

Claude Monet op zoek naar 
het mediterrane licht

Monet Dolceaqua

Zicht op Castello Doria

Koningin Margherita di  Savoia

Zicht op Dolceaqua







Meer dan 300 groene linieroutes door heel Nederland: van de Stelling van Den Helder tot de Ves-
tingwerken van Maastricht. Tik op mooilinieland.nl je plaatsnaam in, smeer je in met factor 30 en 
ga eropuit. 

Mooi Linieland!

Heemskerk/Santpoort - Familiebedrijf HoorCare audi-
ciens heeft een primeur; een nieuw revolutionair hoor-
toestel dat fitheid registreert en de dokter belt als je 
valt.

De Amerikaanse hoortoestelfabrikant Starkey – één van de 
grootste spelers in de audiologische industrie – introduceert 
het eerste hoortoestel ooit dat de mentale, fysieke en cog-
nitieve activiteit van de gebruiker kan volgen. Het hoortoe-
stel beschikt hiervoor over unieke 3D biosensoren en kunst-
matige intelligentie en heeft functies als valdetectie, een Live 
Vertaal functie en meer. Starkey noemt het “Healthable Hea-
ring Technology”. Voor het eerst wordt de drager door het 
eigen hoortoestel proactief benaderd om welzijn en gezond-
heid te optimaliseren.
Derde generatie audicien Arthur van Els: ,,Starkey wil in de 
audiologie markt hetzelfde bereiken met hoortoestellen wat 
Apple’s iPhone voor de mobiele telefonie industrie heeft ge-
daan. Voordat de iPhone er was, kon men met een telefoon 
slechts bellen of eenvoudige berichten versturen. Zo’n tele-
foon werd daarom maar door zo’n 25% van de mensen ge-
bruikt. Nadat Apple 12 jaar geleden de eerste smartphone 
introduceerde als compleet nieuw multifunctioneel product, 
is het aantal mensen dat een mobiele telefoon bezit revoluti-
onair gestegen: maar liefst 93% van Nederlanders heeft een 
smartphone.”
Wat de Amerikaanse fabrikant wil realiseren is zo’n zelfde 
revolutie op het gebied van hoortoestellen. Daarom noemt 
Starkey Livio AI een “Healthable”, een apparaat dat veel 
doet: goed horen van muziek en verstaan, maar daarnaast 
ook proactieve ondersteuning om gezonder en comfortabe-
ler te leven.

Het hoortoestel meet de fysieke én mentale activiteit en kent 
daar punten aan toe. Mocht de drager - ondanks een goe-
de fysieke gesteldheid – toch een keer ten val komen, dan 
wordt dit door het hoortoestel gedetecteerd en met in de 
smartphone voorgeprogrammeerde telefoonnummers auto-
matisch alarm geslagen naar een familielid of vriend.
,,Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen 
dat met voldoende beweging het risico op een aantal ziek-
tes kan worden verlaagd. Daarom plaatst Starkey sensoren 
in het toestel. Het is de eerste keer wereldwijd, dat geïn-
tegreerde biosensoren in een hoortoestel worden gecombi-
neerd met kunstmatige intelligentie. En wij hebben het nu 
direct beschikbaar in onze winkels.” aldus Van Els.
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende proef starten? 
Stuur een e-mail info@hoorcare.nl of bel met HoorCare in 
Heemskerk, 0251-234167 of HoorCare Santpoort-Noord, 
023-5395280. (foto: aangeleverd)

Vier spectaculaire dagen bij de eerste editie van Sail op Scheveningen
Van 20 t/m 23 juni vindt de eerste editie plaats van 
Sail op Scheveningen. Als finish van de Liberty Tall 
Ships Regatta verwelkomt de Haagse badplaats ruim 
dertig grootse zeilschepen. Het is aanleiding voor tal 
van speciale activiteiten, zoals een parade van beman-
ningsleden en de mogelijkheid gratis de schepen te 
betreden. Naar verwachting trekt het evenement da-
gelijks zo’n zestigduizend bezoekers.

De Liberty Tall Ships Regatta 2019 valt samen met de 75ste 
verjaardag van D-Day en start daarom 17 juni in de Nor-
mandisch havenstad Rouen. Drie dagen later, op donder-
dag 20 juni, arriveert de vloot van zo’n dertig grootse zeil-
schepen in de haven van Scheveningen. Met de Sail-In Pa-
rade, die plaatsheeft van 11.00 tot 13.00 uur, start de eer-
ste editie van het internationale maritieme evenement Sail 
op Scheveningen.
De historische schepen zijn niet alleen van dichtbij te be-
wonderen, maar ook voor iedere bezoeker gratis te betre-
den. De vloot bestaat onder meer uit replica’s van Spaan-
se en Russische schepen uit de Gouden Eeuw en een unie-

ke verzameling marineschepen uit Brazi-
lië, Frankrijk, Mexico, Oman, Roemenië en 
de Verenigde Staten. Tien van de Tall Ships 
zijn voor het eerst in Nederland. Het is dan 
ook bijzonder dat je ze gratis kunt betreden. 
Voor een werkelijk unieke zeilervaring op 
zee kun je bovendien een kaartje kopen voor 
een tocht op een van de grootse schepen.
 Bij Sail op Scheveningen bruist de Haagse 
badplaats vier dagen lang met bijzondere ac-
tiviteiten, zoals straattheater en speciale ca-
tering door de lokale horeca. Dagelijks slot-
stuk is een spectaculaire vuurwerkshow. Het 
maritieme evenement wordt zondag 23 ju-
ni vanaf 16.00 uur afgesloten met de feeste-
lijke Sail-Out Parade. Vanaf de Scheveningse 
haven, de kade en het strand zwaaien de be-
zoekers de imposante schepen en haar be-
manning uit en wensen hen een behouden 
vaart. Meer informatie op www.sailopsche-
vingen.nl (Foto: aangeleverd) 

Het Waterlinie wandel- en fietsseizoen is begonnen. 
Steeds meer mensen ontdekken hoe aantrekkelijk 
het gebied tussen de forten, kastelen en bunkers van 
de Waterlinies is. Als je goed oplet, zie je onderweg 
veel oude linie elementen. Dijkjes, kanalen, inlaatslui-
zen of limietpaaltjes markeren stilletjes de routes. Af-
wisselende paden omgeven door wuivend groen, je 
pakt een pontje naar een vestingstad, stopt voor een 
#instamomentje bij een fort of sluis en rust uit op 
een zonnig fortterras. En onderwijl ontvouwt zich het 
Oer-Hollandse verhaal van het water als bondgenoot.  
Forten, kastelen en bunkers worden steeds popu-
lairder, maar de gebieden daartussen zijn voor velen 
nog onontdekt terrein. Ontdek de Stelling van Am-
sterdam te fiets met de ‘Beemsterfortenroute’ (52 
km), of maak een ‘Tochtje rondom de Wijkermeer-
polder’ (17 km) langs maar liefst drie forten in inun-
datiegebied. Op de route ‘Houten huizen stenen for-
ten’ (40 km) kom je langs typische Nieuwe Holland-
se Waterlinie objecten rondom Utrecht. De Grebbeli-
nie is prachtig, wandel ‘Door het Schootsveld van de 
Grebbelinie’ (11 km) óf spring in een kano en vaar 
langs de Grebbeliniedijk (14 km).

Het Waterliniepad: van Volendam naar Dordt!
Het Compostella van Nederlands erfgoed, dit nieuwe 
Lange-Afstand-Wandelpad, dat zowel langs de Stel-
ling van Amsterdam áls de Nieuwe Hollandse Water-
linie trekt. Een eindeloze route met spectaculaire land-
marks. Je wandelt het gehele pad door weelderige na-
tuur die innig verstrengeld is met de geschiedenis. De 
volledige route (350 km) is in 11 prettige etappes ver-
deeld. Wie wil doorstappen overnacht (van sober tot 
super-de-luxe) in bunker of fort. 

Unesco Werelderfgoed
De Waterlinies zijn verdedigingsgebieden met een net-
werk van forten en bunkers, verbonden door een inge-
nieus systeem van dijken en sluizen om de vijand bui-
ten de deur  te houden. De Stelling van Amsterdam 
heeft sinds 1996 de UNESCO-werelderfgoed status, 
deze zal naar verwachting in 2020 ook aan de Nieu-
we Hollandse Waterlinie worden toegekend, samen 
vormen de twee linies dan één groot Werelderfgoed. 
Kijk op www.forten.nl voor de mooiste UNESCO-rou-
tes en meer informatie. Mooi Linieland: je ziet het pas 
als je het weet. (foto’s: Ad Snelderwaard en Liesbeth 
Kaldenberg)

Goed horen én 
gezond blijven, nu 
in 1 apparaat
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Gezellige uitwisselingswedstrijd 
tussen Velsense maneges

Avondvierdaagse Velserbroek
Velserbroek - Ook dit jaar orga-
niseert Dorpsvereniging Velser-
broek weer de jaarlijkse avond-
vierdaagse van dinsdag 11 tot en 
met vrijdag 14 juni. Start en �nish 
zijn bij het Polderhuis aan het 
Vestingplein waar elke dag vanaf 
18.00 uur de afstand 5 of 10 kilo-
meter gelopen wordt. 
Speciaal is altijd de laatste dag 
waarbij alle lopers gezamenlijk 
vanaf de Westbroekerplas naar 
het Vestingplein lopen en de 
wandelaars feestelijk worden in-
gehaald en hun medaille ontvan-
gen.  

Om dit evenement mogelijk te 
maken zijn weer tientallen vrijwil-
ligers in touw die helpen met de 
voorbereidingen en zijn er dage-
lijks verkeersregelaars die de lo-
pers veilig laten oversteken. Toch 
is de dorpsvereniging Velser-
broek nog steeds op zoek is naar 
verkeersregelaars. Vind je het 
leuk om 1 of meerdere avonden 
te komen helpen dan kan je mai-
len naar verkeersregelaar@dorps-
verenigingvelserbroek.nl en ont-

vang je alle informatie. Ook ho-
pen de organisatoren dat ouders 
van lopers een avond of meer wil-
len helpen.

Tevens is men op zoek naar spon-
soren die een kleine bijdrage of 
attentie aan dit jaarlijkse eve-
nement willen geven. Hiervoor 
wordt uw naam/bedrijf genoemd 
en opgenomen in de PR omtrent 

dit jaarlijkse evenement.

Voor meer informatie: kijk op 
www.dorpsverenigingvelsre -
broek.nl. De organisatoren hopen 
dat het ook dit jaar weer een ge-
slaagd evenement wordt met ve-
le lopers en vrijwilligers zodat zij 
het dit jaar en de komende jaren 
kunnen blijven organiseren. (foto: 
aangeleverd)

Velsen - Twee weken gele-
den waren de ruiters van ma-
nege Kennemergaarde te gast 
bij manege Hippisch Centrum 
Velsen, waar de eerste van 
twee uitwisselingswedstrijden 
plaats vond. Afgelopen zater-
dag werd de tweede wedstrijd 
gehouden op Kennemergaar-
de.
Bij een uitwisselingswedstrijd 
rijden eerst de ruiters van de 
manege waar de wedstrijd ge-
houden wordt een dressuur-
proef, zij zorgen er ook voor 
dat de paarden en pony’s mooi 
gepoetst en ingevlochten zijn. 
Vervolgens gaan deze ruiters 
de paarden inrijden en wordt 
over elk paard een en ander 
verteld. Aan de hand daarvan 
worden de ruiters die te gast 
zijn op de voor hen meest ge-
schikte paarden ingedeeld en 
rijden ook zij hun dressuur-
proef.
Deze avonden zijn altijd erg ge-
zellig en uiteraard spannend: 
de gastruiters rijden immers op 
paarden die ze helemaal niet 
kennen. Er deden in totaal 24 
deelnemers mee op 4 pony’s 
en 8 paarden.
Aan het eind van de rubriek ju-
nioren/pony’s werd in de foyer 

de uitslag bekend gemaakt: de 
1e prijs ging naar Eva Diederiks 
op Anyway met 221 punten, de 
2e prijs was voor Anneroos de 
Regt op Picasso met 217+ pun-
ten en 3e werd Maudy Snijder 
op Anyway met 217 punten.
De prijsuitreiking van de seni-
oren/paarden was aan het eind 
van de avond en daar ging de 
1e prijs naar Kirsten Broek op 

Briljant met 232 punten, Julia 
Kievits won de 2e prijs op Bril-
jant met 231 punten, 3e werd 
Helene van Nimwegen op To-
ver met 230 punten en tot slot 
ging de 4e prijs naar Lotje Mes 
op Tover met 229 punten. 
Op de foto de deelnemers en 
prijswinnaars van de rubriek 
junioren/pony’s. (foto: Anja Vo-
gel)

Twee topconcerten in ‘t Mosterdzaadje

IJmuiden aan Zee by night
IJmuiden - Vanaf het dak van Hotel Apollo aan de boulevard van de Marinahaven was deze spectaculai-
re zonsondergang afgelopen donderdagavond waar te nemen. Weliswaar van achter glas waargenomen, 
gezien het nog dunne windje. Romantischer dan dit kan het niet worden, romantischer dan dit kan het 
niet zijn. (foto: Arita Immerzeel)

Santpoort - Vrijdag 31 mei om 
20.00 uur wordt het de derde 
keer dat de twee �uitistes Julie 
Moulin en Dasha Beltiukova sa-
men met de pianist Vital Stahie-
vitch een concert geven in ‘t Mos-
terdzaadje. 
Wat een groot hart voor de mu-
ziek hebben deze mensen. Naast 
hun drukke banen scheppen 
ze er plezier in tijd vrij te maken 
om een geweldig programma in 
te studeren. Voor de pauze Tele-
mann en Schuberts “Trockne Blu-
men” een meesterwerk dat zel-
den wordt uitgevoerd. Vital Sta-
hievitch soleert in de Pianosonate 
nr.2 van Alexander Scriabin. Na de 
pauze staat het programma in het 
teken van de Franse muziek. Een 
trio van Ibert, de sonatine van Ra-
vel en tot slot als trio weer de Pe-
tite Suite van Debussy. Julie Mou-

lin is tweede �uitiste van het Con-
certgebouworkest en samen met 
de ongeëvenaarde Dasha Belti-
ukova een zeer goed aan elkaar 
gewaagd duo. Vital Stahievitch 
is als pianist verbonden aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Dat belooft een groots muzikaal 
gebeuren te worden.
Op zondag 2 juni om 15.00 uur 
treden in ‘t Mosterdzaadje op de 
violist Eduardo Paredes en pianis-
te Lestari Scholtes. Het wordt een 

reis door het avontuurlijke, ont-
roerende en virtuoze repertoi-
re voor viool en piano met Vitali-
Charlier, Mozart, Beethoven, De-
bussy, Bloch en Waxman.
Geopend wordt met de aangrij-
pende Chaconne van Vitali-Char-
lier, daarna de gevoelige sona-
te in e klein die Mozart schreef 
toen hij hoorde dat zijn moeder 
was overleden. Vervolgens de Ro-
mance van Beethoven. De reis in 
de tijd gaat verder met Debussy 
en de Joodse componist Bloch. 
Tot slot de meest virtuoze muziek 
voor viool ooit gecomponeerd: 
Waxman’s Fantasie op bekende 
thema’s uit de opera Carmen van 
Bizet. 
Lestari Scholtes (1984) maakte 
reeds een glansrijke carrière. Zij 
geeft masterclasses aan diver-
se conservatoria wereldwijd. en 
heeft haar eigen kamermuziekse-
rie  in de Amstelkerk.
De Boliviaans-Braziliaans violist 
Eduardo Paredes (1984) begon 
zijn studie in Bolivia, maar zette 
deze voort in Nederland. In 2010 
sloot hij Cum Laude zijn Master-
opleiding af. Hij is een veelge-
vraagd violist en treedt op over 
de hele wereld.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage na a�oop wenselijk. Zie 
ook: www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to’s: aangeleverd)

Velserbroeker te zien in The Wiz
Regio - Komend pinksterweek-
end zal The Wiz te zien zijn: een 
fantasievolle familiemusical 
met wereldhits van onder an-
dere Michael Jackson en Diana 
Ross. Onder meer gezongen en 
gespeeld door Velserbroeker 
Niels van Oorsouw. 
Niels maakt voor deze voorstel-
ling onderdeel uit van het en-
semble. Van Oorsouw kijkt erg 
uit naar de uitvoeringen op 7 
en 8 juni in het Zaantheater in 
Zaandam: ,,Maar vooral de scè-
ne waar ik Winkie speel bij Sa-
dista, de boze heks van het 
westen. Daar kunnen we lekker 
groot acteren en hebben we 
enorme vrijheid in spel!” 

Daphne Bruineberg Produc-
tions zorgde eerder al voor 
kwalitatief hoogstaande pro-
ducties. Dat is niet onopge-
merkt gebleven bij recensen-

ten. Ilovetheater.nl omschreef 
de groep eerder als ‘Amateurs 
van topniveau’, Musicalsites.nl 
roemde de producent voor het 
‘(…) waardevolle initiatief als 
mogelijke springplank naar het 
echte vak’. Naast de vele loka-
le en regionale talenten zijn er 
ook samenwerkingen gevon-
den met diverse andere orga-
nisaties. 
Zo is er een 8 man sterke live-
band, zorgt het stuntteam van 
USAC voor het nodige spekta-
kel en worden de kwaaie apen 
(hulpjes van Sadista) onder an-
dere gespeeld door turners van 
de Wormerveerse Gymnastiek-
vereniging Lycurgus-Hygiëa.

The Wiz speelt 7 en 8 juni in het 
Zaantheater in Zaandam. Kaar-
ten zijn te verkrijgen via www.
bruineberg.nl. (foto: Mieke van 
der Raay)

Zomeravondconcert in De Moerberg
IJmuiden - Het woonzorgcen-
trum de Moerberg geeft haar 
inwoners woensdag 5 juni een 
mooi avondconcert als extra ac-
tiviteit. Het bekende IJhmuse-
mentsorkest van de IJmuider 
Harmonie zal deze avond vullen 
met mooie en herkenbare mu-
ziek. Het orkest geeft elk jaar ve-
le concerten, en is ook te zien dit 
jaar op het Havenvestival. 
Uitstapjes binnen de gemeente 
en daarbuiten worden ook zeker 

gedaan op aanvraag via de site 
van de IJmuider Harmonie.
Zo zal op woensdag 5 juni om 
19.00 uur bij de Moerberg een 
avondconcert worden verzorgd. 
Buitenstaanders zijn natuur-
lijk welkom om te komen luiste-
ren naar dit mooie orkest onder 
leiding van dirigent Elivere van 
Sloten. Er zal tijdens dit concert 
wel met de bus rond worden ge-
gaan voor een vrijwillige bijdra-
ge om zoveel mogelijk de kos-

ten eruit te halen, zodat de Moer-
berg meer van dit soort activitei-
ten kan realiseren voor haar be-
woners. 
Het concert is een prachtig initia-
tief van dit zorgcentrum voor de 
bewoners, en de IJmuider Har-
monie werkt hier graag aan mee. 
Voor bezoekers is er een beperk-
te stoelbezetting, maar het bui-
tenconcert wordt gegeven nabij 
een groot grasveld. Dus plek ge-
noeg. (foto: Brijs Fotogra�e)

Opbrengst collecte Longfonds
IJmuiden - In de derde week 
van mei gingen 33.000 collec-
tanten op pad voor het Long-
fonds. De opbrengst van de 
collecte in IJmuiden (omge-
ving IJmuiderstraatweg, Ken-
nemerlaan, Alexander Bell-
straat, M.K. Hofstedestraat, Edi-

sonstraat, Burgemeester Ram-
bonnetlaan) bedroeg 497,60 
euro. 
Het Longfonds bedankt alle 
gulle gevers hartelijk voor hun 
bijdrage.
Volgend jaar vindt de collecte-
week plaats van 11 tot en met 

16 mei. Voor alle wijken zijn wij 
nog op zoek naar nieuwe col-
lectanten. 
Collectecoördinator Ramo-
na Sikkes is voor deze collecte 
nog op zoek naar collectanten 
in IJmuiden. Zij kunnen haar 
belen op 06-14672485.
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Vijf voorrondes en twee leeftijdscategorieën
Doe mee met de Telstar Street League
Velsen- Op 5 juni gaat de zeven-
de editie van de Telstar Street 
League van start, het bijzonde-
re straatvoetbaltoernooi voor 
jongens én meisjes van 12 tot 17 
jaar van Telstar Thuis in de Wijk. 
In de verschillende wijken zijn er 
vijf voorrondes, de �nale is na de 
zomer in het Rabobank IJmond-
stadion van Telstar.
Sinds vorig jaar werk de organi-
satie met twee leeftijdscatego-
rieën: van 12 tot en met 14 jaar 
en van 15 tot en met 17 jaar. Jon-
gere kinderen mogen met de 
ouderen meedoen, omgekeerd 
is niet toegestaan.

Vijf voorrondes
De voorrondes voor de Telstar 
Street League zijn op vijf woens-
dagen en beginnen steeds om 
17 uur. Op 5 juni in IJmuiden-
Zeewijk (Cruij� Court), 12 juni 
in Velserbroek (Wieringer Aak), 
19 juni in Velsen-Noord (Stra-
tingplantsoen), 26 juni in IJmui-
den (Homburgstraat) en op 3 
juli in Haarlem-Noord (Flevop-
lein). Voor broodjes, fruit, sap en 
drinkwater wordt gezorgd.

Buurtactiviteit en �nale
Een team bestaat uit minimaal 
vijf en maximaal acht meis-
jes of jongens (niet gemengd). 
Naast het voetballen, kunnen zij 
ook punten verdienen met een 
buurtactiviteit die goed of leuk is 
voor de wijk. Bijvoorbeeld door 
te helpen bij een buurtfeest of 
het schoonmaken van een plant-
soen. Een team haalt alleen de �-

nale als de buurtactiviteit ook 
daadwerkelijk is uitgevoerd. De 
�nales zijn vooraf aan een wed-
strijd van Telstar aan het begin 
van het nieuwe seizoen.

Samenwerking
De Telstar Streetleague is een 
initiatief van de stichting Telstar 
Thuis in de Wijk, dat dit evene-
ment samen met het jongeren-
werk van stichting Welzijn Vel-
sen, SportSupport, de gemeen-
te en de club Telstar organiseert. 
Deze partijen dragen net als au-
tobedrijf Van Mossel bij aan de 
Streetleague, zowel in �nanciële 
als in uitvoerende zin.

Mooie prijzen
Alle deelnemers krijgen perio-
dekaarten voor wedstrijden van 
de Witte Leeuwen of Leeuwin-
nen. De �nalisten krijgen boven-
dien een Telstarshirt. De winnen-
de teams ontvangen seizoen-
kaarten. Daarnaast zijn er prijzen 
voor de beste speler en speelster 
en is er een fair play prijs.

Schrijf je nu in! Zie voor meer in-
fo en het inschrij�ormulier www.
telstarstreetleague.nl en Face-
book.com/TelstarStreetleague 
of ga naar de buurtsportcoach 
bij jou in de buurt. (foto: Ron Pi-
chel)

Bedrijfsbrandweer Tata Steel verdubbelt 
burgerhulpverlening Velsen-Noord
Velsen - De bedrijfsbrandweer 
van Tata Steel heeft geholpen om 
het aantal burgerhulpverleners 
in Velsen-Noord te verdubbelen. 
Burgerhulpverleners worden op-
geroepen om in hun woonplaats 
eerste hulp te verlenen wanneer 
iemand een hartstilstand heeft 
en de ambulance nog onderweg 
is. Rob Martens, werkzaam bij Ta-
ta Steel in IJmuiden en tevens 
vrijwilliger bij de bedrijfsbrand-
weer van het staalbedrijf, heeft 
het initiatief genomen om zoveel 
mogelijk vrijwilligers van de be-
drijfsbrandweer bereid te vinden 
om in Velsen-Noord burgerhulp-
verlener te worden. De respons 
was groot: maar liefst 25 korps-
leden hebben zich aangemeld 
als burgerhulpverlener. Daarmee 
verdubbelt de capaciteit van de 
burgerhulpverlening in Velsen-
Noord. Er is ook behoefte aan 
meer AED’s in het dorp. Tata Steel 
heeft daarom twee AED’s aange-
schaft, die op strategische loca-
ties in Velsen-Noord worden ge-
plaatst. Een ervan is inmiddels ge-
plaatst bij restaurant Tip-Top.
 
,,Dit initiatief vervult me met 
trots”, aldus Hans van den Berg, 
directeur van Tata Steel in IJmui-
den en tevens korpsbeheerder 

van de bedrijfsbrandweer van 
Tata Steel. ,,Binnen ons brand-
weerkorps heerst een hele goede 
sfeer. Collega’s staan altijd voor el-
kaar klaar. Het is mooi om te zien 
dat die solidariteit zich nu ook uit-
strekt tot onze directe omgeving. 
Ik ben aangenaam verrast door 
dit plan en de warme respons 
vanuit het korps. Dit is een prach-

tig initiatief van Rob.”
Door het inzetten van burger-
hulpverleners kan de overlevings-
kans van slachto�ers worden ver-
groot en worden levens gered. 

Mensen die kunnen reanimeren 
en zich willen inzetten als burger-
hulpverlener kunnen terecht bij: 
www.hartslagnu.nl. 

Rob Martens (vrijwilliger bedrijfsbrandweer Tata Steel, rechts op foto) en 
Hans van den Berg (directeur Tata Steel in IJmuiden en korpsbeheerder 
van de bedrijfsbrandweer van Tata Steel, links op foto) en de eigenaresse 
van restaurant Tip-Top bij een van de twee nieuwe AED’s die op strategi-
sche plekken in Velsen-Noord worden geplaatst (foto: aangeleverd)

‘Jongensdromen, het gouden seizoen van Ajax’

Willem Vissers signeert bij Bruna
Velserbroek - Journalist Willem 
Vissers signeert op zaterdag 8 ju-
ni bij Bruna in Velserbroek zijn 
nieuwe boek ‘Jongensdromen, 
het gouden seizoen van Ajax.’ De 
sessie duurt van 10.00 tot 12.00 
uur.

‘Deze wedstrijd is een boek’, luid-
de een zinnetje in het verslag van 
Willem Vissers uit Velserbroek in 
de Volkskrant,  na de legendari-
sche overwinning van Ajax bij Re-
al Madrid (1-4). ‘Deze wedstrijd’ 
werd ‘dit seizoen’, jaargang van 
jongensdromen.

Ajax speelde een bijna perfect 
seizoen, met spel dat af en toe 
bedwelmde. Aanvallend, met 
defensieve discipline. ‘Jongens-
dromen’, over een gouden sei-
zoen van Ajax’, is een bijna letter-
lijk verslag over een seizoen, met 
stukken uit de Volkskrant. Inter-
views, columns, verslagen, repor-
tages. Soms is over elke zin nage-
dacht, dan weer heeft de verzen-
gende deadlinestress zijn werk 

gedaan. Zo ontstaat een ver-
slag van een seizoen, waarin trai-
ner Erik ten Hag en zijn elftal tel-
kens aan vertrouwen wonnen en 
een aantal prachtige wedstrijden 
speelde. Ajax ontstak het vuur in 
de soms cynische harten van het 
voetbal, door plezier, ontspan-
ning en technisch vermogen te 
laten samenvloeien. Jongensdro-
men komen alleen niet altijd uit. 
Maar soms wel. Dus: geen �nale 
Champions League. Wel: kampi-
oenschap en beker. Bovenal: een 
seizoen van de verbeelding. Van 
elk verkocht exemplaar van ‘Jon-
gensdromen’ gaat 34 cent van de 
royalties naar een door de fami-
lie van Abdelhak Nouri aangewe-
zen doel.

Willem Vissers (Echt, 1964) is 
sinds 1997 voetbalverslaggever 
van de Volkskrant. Hij versloeg 
onder meer zeven WK’s. Af en 
toe schuift hij aan bij program-
ma’s als Studio Voetbal en Natafe-
len met Kees. Eerder verschenen 
van hem onder meer ‘De wereld 

is een bal’, ‘Voetbal is liefde’, ‘Voet-
bal als medicijn (biogra�e Piet de 
Visser)’, ‘Feyenoord, de eerste van 
de eeuw’ en ‘Samuel, kroniek van 
een ongewoon gezin’, over het le-
ven met zijn meervoudig beperk-
te zoon. (foto: aangeleverd)

Bankje voor Annette in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Vrijdag is Annet-
te Baerveldt, als oud bestuurs-
lid van Recreatieschap Spaarn-
woude, in het zonnetje gezet. 
Als afscheidscadeau en dank 
voor haar betrokkenheid bij 
Spaarnwoude is er een houten 
bankje aan haar geschonken.

Annette Baerveldt heeft het 
bankje onthuld met Bram Diep-
straten, wethouder gemeente 
Velsen en tevens bestuurslid Re-
creatieschap Spaarnwoude. Op 
verzoek van Annette Baerveldt 
staat het bankje met uitzicht op 
het kunstwerk ‘Landschap van 
leysteen en marmer’ in Buitenhui-
zen, Spaarnwoude. In 2008 heeft 
het recreatieschap het kunstwerk 
Landschap van leisteen en mar-
mer van Jan van IJzendoorn laten 
plaatsen. Annette Baerveldt was 
toen voorzitter van de kunstcom-
missie van het recreatieschap.  
Het bankje is gemaakt van gere-
cycled hout van de oude bruggen 
uit de Houtrak. Kijk voor meer in-
formatie op www.spaarnwoude.

nl.

Van links naar rechts Bram Diepstraten (bestuurslid Spaarnwoude en 
wethouder Velsen), Ronald Mauer (oud Bestuurslid Spaarnwoude, be-
stuurslid Amsterdam West), Annette Baerveldt (oud bestuurslid Spaarn-
woude), Eric Bobeldijk (bestuurslid Spaarnwoude en bestuurslid Amster-
dam) (foto: aangeleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel
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Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Riette (63 jaar) vertelt het verhaal 
achter deze advertentie graag. En 
nee, er is nog geen reactie op ge-
komen.
In woorden te omschrijven wat 
je zoekt, is lastig. Dat blijkt maar 
weer, want als ik de bewuste pop-
petjes zie, herken ik ze direct. Wie 
is er niet mee opgegroeid? Onver-
slijtbaar zijn ze en er is door gene-
raties mee gespeeld. Zowel in een 
bijpassende bus of boot, maar 
ook in zand en water. Ze waren 
in je zak mee te nemen en goed 
te combineren met ander speel-
goed, zoals Duplo.

Er blijken diverse versies te be-
staan van de ongeveer vijf cen-
timeter grote poppetjes. Riette 
zoekt de oudere versie, die zijn 
namelijk zonder teveel details. De 
moderne versie is niet zo handig, 

vertelt zij. En trouwens ook niet zo 
leuk. Riette is psychiater en voert 
haar praktijk aan huis. De poppe-
tjes gebruikt zij in haar psychothe-
rapie voor volwassenen. Zij speelt 
met de poppetjes rollen in het ge-
zin van herkomst na. Ouders kun-
nen kritisch zijn en streng, een 
kind kan zich vrij voelen of zich 
juist aangepast gedragen. 
De poppetjes helpen bij het 
woorden geven aan vroegere er-
varingen als kind. Door het naspe-
len van de rol van de ouders en 

van het kind komt iemand vanuit 
de ratio dan weer bij zijn gevoel. 
Door woorden te geven aan hoe 
men het heeft beleefd en hoe een 
vader of moeder omging met jou 
als kind, komen bijbehorende ge-
voelens los. Balans tussen ver-
stand en gevoel is waar dan naar 
gestreefd kan worden. 
Kindjes en vrouwen heeft Riet-
te overigens wel voldoende. Zij 
zoekt met name mannen-en jon-
genspoppetjes. Maar alles is en 
blijft welkom.

Gevraagd:
Fischer Price vintage plastic poppetjes 
met versmalde ronde onderkant, met 
haar of hoofddeksel. Tel. 06-22015218

ARTECH krijgt mogelijk een vervolg
Velsen - Het project ARTECH, 
een combinatie van techniek 
en theater, krijgt mogelijk vol-
gend jaar een vervolg. Het Tech-
nisch College Velsen vierde met 
dit bijzondere theaterproject 
het 100-jarig bestaan. Afgelo-
pen maandagavond en dins-
dagmiddag werd de voorstel-
ling, waarbij de hele school be-
trokken is geweest, opgevoerd 
in de Stadsschouwburg Velsen.

Wie de leerlingen in de week voor-
afgaand aan de uitvoering zag re-
peteren, plaatste soms vraagte-
kens bij de slagingskansen van het 
project. Weliswaar werd er hard 
gewerkt, maar pas bij het zien van 
het grotere geheel werd duidelijk 
dat alle onderdelen mooi in elkaar 
pasten en het geheel klopte. Staal 
vormde een belangrijk element in 
de voorstelling. Niet vreemd, ge-
zien de ligging van de onderwijs-
instelling in de IJmond, een regio 
die voor een belangrijk deel is ont-
staan door de groei van de staal-
fabriek. Steigers vormden dan ook 
een prominent onderdeel van het 
decor. Een zelfgemaakt muziek-
instrument, vervaardigd uit lan-

ge stalen buizen van verschillen-
de lengten, werd door een groep 
leerlingen bediend. Door op de 
buizen te slaan, werden klanken 
voortgebracht die het ritme be-
paalden. Via een groot beeld-
scherm werden korte, zichzelf re-
peterende, animaties getoond. 
Het geheel leverde een surrealis-
tisch beeld op, waarbij feit en �c-
tie door elkaar leken te lopen. Op 
ludieke wijze werd ook de vervui-

ling van de zeeën en stranden als 
thema in het kunstproject geïnte-
greerd. De vrijwel volle theaterzaal 
applaudisseerde luid voor de leer-
lingen op het podium. Na a�oop 
werden de projectleiders en ande-
re bij de voorstelling betrokkenen 
bedankt voor hun inzet. Inmiddels 
wordt nagedacht over de moge-
lijkheid om ARTECH volgend jaar 
te laten terugkeren als project op 
de school. (foto: aangeleverd)
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Verhalen gezocht van 
(oud)bewoners Dolhuys
Regio - Het Dolhuys viert in 
2019 haar 700-jarig bestaan. In 
dit jubileumjaar viert men de 
start van een volledige musea-
le vernieuwing, maar wordt ook 
teruggeblikt op 700 jaar zorg 
voor de geest. 
 
Het Dolhuys heeft al eeuwenlang 
een belangrijke zorgfunctie in 
Haarlem. 
Eerst als dol-, pest- en leprooshuis 
en later als crisisopvang, woon-
plek voor ouderen en als kinderte-
huis. Een plek die een bijzondere 

- soms zelfs cruciale -  rol speelde 
in het leven van veel mensen, een 
plek waar verhalen zijn gemaakt. 
Men is op zoek naar oud-bewo-
ners, oud-medewerkers (of fami-
lie van) en buurtbewoners van 
het Dolhuys die deze verhalen en/
of foto’s willen delen. Kent u mis-
schien oud-bewoners of -mede-
werkers die hun herinneringen 
willen delen? 
Verhalen kunnen tot 30 juni wor-
den ingestuurd naar reserverin-
gen@hetdolhuys.nl. (foto: aange-
leverd)

Forse WW-daling 
op jaarbasis
Regio - In de arbeidsmarktre-
gio’s Noord-Holland Noord, Zaan-
streek-Waterland en Zuid-Ken-
nemerland en IJmond was de 
WW-daling op jaarbasis rond de 
18%. De regio’s verschillen welis-
waar van elkaar voor wat betreft 
de aard van de werkgelegenheid 
en de omvang van de forensen-
stroom naar Amsterdam. Toch 
was de WW-daling in de regio’s 
ten opzichte van april 2018 ver-
gelijkbaar en schommelde rond-
om het landelijk gemiddelde 

(-18,1%).
In april is het aantal WW-uitke-
ringen verder gedaald. Zowel in 
Noord-Holland Noord (-4,7%) als 
in Zuid-Kennemerland en IJmond 
(-4,9%) daalde het aantal WW-
uitkeringen sterker dan landelijk 
(-3,8%). In Zaanstreek-Waterland 
was de daling beperkter (-3,0%). 
Hier is de invloed van seizoens-
arbeid minder sterk aanwezig. 
Daarnaast speelde de sluiting van 
de twee distributiecentra van In-
tertoys een rol.

Informatieplicht 
energiebesparing 
voor ondernemers
Regio - Op 1 juli 2019 is voor 
ondernemers de deadline voor 
het indienen van een melding 
in het kader van de nieuwe wet-
geving: Informatieplicht ener-
giebesparing. Heeft u een ener-
gie- en gasverbruik hoger dan 
50.000 kWh en/of 25.000 m3? 
Dien voor 1 juli een melding 
in van de genomen energie-
besparende maatregelen via 
www.rvo.nl. 
 
Wetgeving over het verplicht 
tre�en van energiebesparende 
maatregelen over een bepaald 
verbruik is al enige tijd van kracht. 
Daarbij komt nu de Informatie-
plicht, een melding die u vierjaar-
lijks moet indienen.
Voor bedrijven met midden-
verbruik (> 50.000 kWh en/of > 
25.000 m3) of grootverbruik (> 
200.000 kWh of > 75.000 m3) is 
het al verplicht om energiebespa-
rende maatregelen te tre�en die 
zich binnen vijf jaar of minder te-
rugverdienen. Welke maatrege-
len dat zijn, is terug te vinden in 
de Erkende Maatregelenlijsten, 

maar informatie daarover vindt u 
op www.odijmond.nl. 
Bent u een midden- of grootver-
bruiker? Dan bent u door de na-
tionale overheid verplicht om ui-
terlijk 1 juli 2019 te melden wel-
ke energiebesparende maatrege-
len u heeft getro�en in uw onder-
neming. Vierjaarlijks dienen on-
dernemers het bevoegd gezag 
te informeren over de genomen 
energiebesparende maatregelen, 
de zogenoemde Informatieplicht. 
Meldingen moeten voor 1 juli 
2019 ingediend worden via het 
e-loket van Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland via www.
rvo.nl. 
Eerder opgestelde energierap-
porten, scans en certi�ceringen 
middels een keurmerk kunnen 
gebruikt worden bij het invullen 
van de melding. Het hebben van 
deze rapporten geeft geen vrij-
stelling van de meldingsplicht, u 
dient in de portal een melding te 
doen.
Kijk voor meer informatie op 
www.odijmond.nl/informatie-
plicht. 06-polsbandjescampagne 

weer van start

Jaarlijks worden in de zomermaan-
den, op het strand en bij recreatie-
plassen, gemiddeld 775 vermis-
te kinderen herenigd met hun 
ouders of begeleiders. Dit aantal 
daalt sinds 2015, mede dankzij de 
campagne met 06-polsbandjes. 
Reddingsbrigade Nederland stelt 
dit jaar 250.000 exemplaren gratis 
ter beschikking. 
Het 06-polsbandje is verkrijgbaar 
bij de reddingsbrigadeposten en 
een aantal politieposten, strand-
exploitaties, kusthotels en ande-
re (toeristische) verblijfsaccom-
modaties. Ouders en begeleiders 

kunnen hun telefoonnummer en 
de naam van het kind erop schrij-
ven. Daardoor worden zij zich di-
rect meer bewust van het risico 
op vermissing. Bovendien draagt 
het 06-polsbandje bij aan een vei-
liger gevoel tijdens een dagje uit. 
Het doel is recreanten bewust-
maken van hoe zij kunnen voor-
komen dat een kind zoekraakt en 
leren wat ze moeten doen als dat 
wel het geval is. In het kader van 
vermissing bestaat een sterke sa-
menwerking met de Nationale Po-
litie, verwoord in een protocol. (fo-
to: RL.Photographics)

Regio - Op de Internationale Dag van het Vermiste Kind, zaterdag 
25 mei, werd het startsein gegeven van de 6-polsbandjescampag-
ne van Reddingsbrigade Nederland, politie en Nick Jr.

Lezing in De Kapel
Regio - - Op zondag 2 juni zal Ka-
trijne Bezemer een lezing houden 
in De Kapel, over het thema ‘De 
verborgen Goethe’.   Johann Wolf-
gang (von) Goethe (1749 - 1832) 
is vooral bekend als één van het 
grote duo Duitse schrijvers en 
dichters waartoe ook Schiller be-
hoort. Pas veel later ontdekte de 
spreker dat Goethe meer verbor-
gen interesses buiten zijn schrij-
verschap om had.  Zo hield Goet-
he zich ook bezig met de kleuren-
leer waartoe hij de schilderkunst 
analyseerde en een reis naar Ita-
lië ondernam. De kleurenleer had 
voor Goethe te maken met het 
vraagstuk hoe de menselijke psy-

che door kleuren/energiestro-
men beïnvloed wordt.  
Een tweede verborgen interes-
se van Goethe lag in de mystiek 
en vooral de islamitische mystiek 
die in het Westen vrijwel onbe-
kend was. Beide interessegebie-
den werden in zijn tijd wat weg-
gemo�eld omdat men deze een 
smet op Goethes goede naam 
vond werpen. Op deze ochtend 
worden deze verborgen onder-
werpen die het diepere leven van 
de mens betre�en, weer eens in 
de schijnwerpers gezet.
De lezing begint om 10.30 uur. Na 
a�oop kunnen er vragen worden 
gesteld.

Kennemer Classic: 
fietsen voor goede doel
Regio - De Uitgeester �etstocht 
Kennemer Classic gaat op zon-
dag 2 juni voor het tweede jaar 
van start vanaf het  historische 
Fort aan den Ham. De cultuur-
historische routes van 65, 100 en 
125 kilometer zijn uitgezet door 
gebieden met een rijk verleden 
zoals oude zeebodems en Unes-
co Erfgoed.
Van het inschrijfgeld van el-
ke deelnemer aan de Kennemer 
Classic komt twee euro ten goe-
de aan het Goede Doel dat aan 
de �etstocht is verbonden, na-
melijk de Stichting Forza4Torre. 
De stichting is vernoemd naar het 
kindje Torre Bekkers, dat aan een 
ernstige vorm van energiestof-
wisselingsziekte lijdt. Een ziekte 
waar tot op de dag van vandaag 
geen medicijn voor bestaat. Meer 
informatie over dit goede doel is 
te vinden op forza4torre.nl.
De organisatie Fortza Velo is een 
kersverse stichting met een twee-
ledig doel: al sportend aandacht 
schenken aan cultureel erfgoed 
en �nanciële steun bieden aan 
goede doelen. Noord-Hollanders 

zijn geen borstkloppers maar 
zijn wel trots op hun leefomge-
ving boven Amsterdam met maar 
liefst twee Werelderfgoederen, 
het Nationaal Landschap Laag 
Holland en het prettig gelegen 
Kennemerland tussen Waterland 
en West-Friesland. Een rondgang 
door gebieden gemaakt door be-
woners met spit en schop, zegt 
veel meer dan het bestuderen 
van de theorie. 
Iedereen kan meedoen aan de 
Kennemer Classic op zondag 2 ju-
ni 2019 maar dient zich wel te re-
gistreren.  
Online inschrijven via www.ken-
nemerclassic.nl levert korting op. 
Handmatig inschrijven ‘s mor-
gens voor aanvang van de �ets-
tocht is tegen een kleine meer-
prijs ook nog mogelijk. Het in-
schrijfgeld varieert van zes tot 
tien euro, afhankelijk van de af-
stand en eventueel lidmaatschap. 
Voor kinderen tot zestien jaar is 
deelname gratis.
Meer informatie en inschrijven 
op www.kennemerclassic.nl. (fo-
to: Frits van Eck)

Inschrijving Amsterdam 
City Walk van start
Regio - Wandelaars kunnen zich 
op zaterdag 19 oktober volledig 
onderdompelen in Amsterdam-
se sferen tijdens de Amsterdam 
City Walk. Organisator Le Cham-
pion biedt dit jaar maar liefst zes 
routes: 10, 14, 17, 20, 26 én 33 km. 
Onderweg komen wandelaars 
langs Amsterdamse iconen als 
het Rijksmuseum, het Vondelpark 
en Koninklijk Theater Carré. Vorig 
jaar deed er een recordaantal van 

14.000 wandelaars mee. Inschrij-
ven is vanaf nu mogelijk via www.
amsterdamcitywalk.nl.
Via www.amsterdamcitywalk.nl 
kunnen deelnemers zich inschrij-
ven voor de 6e editie van de Am-
sterdam City Walk. De inschrij-
ving is open t/m 7 oktober of tot 
de deelnemerslimiet is bereikt. 
Voor dit evenement is na-inschrij-
ving niet mogelijk. (foto: aange-
leverd)

Maandag 3 juni landelijk 
controlebericht NL-Alert
Regio - Maandag 3 juni om 
12:00 uur zendt de overheid een 
NL-Alert controlebericht uit in 
heel Nederland. Ontvang je het 
controlebericht op je mobiel, 
dan weet je dat jouw telefoon 
juist is ingesteld. Om zoveel mo-
gelijk mensen te alarmeren en 
informeren bij een ramp in de 
omgeving, zet NL-Alert nieuwe 
kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 
3 juni ook te zien op veel digita-
le reclamezuilen in Noord-Hol-
land in bijvoorbeeld winkelcen-
tra en op stations. Het is voor het 
eerst dat het controlebericht op 
digitale reclamezuilen wordt ge-
toond.
 
Bij een ramp bij jou in de buurt, 
kan de overheid je via NL-Alert 
alarmeren en informeren. Op je 
mobiel, maar ook op veel digita-
le reclamezuilen en vertrekbor-
den bij haltes van bus, tram en 

metro zie je wat er aan de hand 
is en wat je het beste kunt doen. 
Zie je een NL-Alert? Volg de in-
structies op, informeer anderen 
en help de mensen om je heen. 
Zo weten zij ook wat zij moeten 
doen.
 
Dit moet je doen bij een NL-Alert
1. Lees direct het bericht.
2. Volg de instructies op.
3. Informeer en help de mensen 
om je heen.
 
Op de meeste mobiele telefoons 
die in Nederland worden ver-
kocht, is NL-Alert al ingesteld. 
Met het landelijke NL-Alert con-
trolebericht dat de overheid op 
3 juni verzendt, kun jij checken 
of jouw mobiel goed is inge-
steld. Ontvang jij het controle-
bericht niet? Ga naar de instel-
hulp op nl-alert.nl en stel je mo-
biel in. (foto: aangeleverd)

Derde Stormschool 
Memorial March
Bloemendaal - Voor de derde 
keer organiseert de Command-
overeniging Noord-Holland op 
zaterdag 15 juni de Stormschool 
Memorial March. Deze wandel-
tocht is een historische mars van 
20 kilometer door Bloemendaal 
en omgeving ter herinnering aan 
de bakermat van het Korps Com-
mandotroepen in Nederland. De 
oud-commando’s vertrekken om 
09.00 uur bij Vanouds Het Dorps-
huys aan de Donkerelaan 20.
Op deze locatie start om 09.30 
uur een markt en is een oud le-
gerkampement te zien. Ook kun-

nen rondritten worden gemaakt 
met oude legervoertuigen. Om 
12.30 uur vertrekt het de�lé, te-
zamen met de oude legervoer-
tuigen onder begeleiding van de 
‘Seaforth Highlanders of Holland 
Memorial Pipes And Drums’ naar 
de erebegraafplaats in Bloemen-
daal. Tussen 13.00 en 14.00 uur 
treedt een big band op en tevens 
zal rond die tijd een peloton door 
de winkelstraat marcheren. Naar 
verwachting omstreeks 16.15 
uur neemt burgemeester Elbert 
Roest het de�lé af op de locatie 
aan de Donkerelaan.








