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Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*

IJmuiden - Met vereende kracht zijn vorige week de huisjes weer op het strand geplaatst. In 
IJmuiden staan in totaal ruim 500 huisjes die van 1 april tot 31 september permanent mogen 
worden bewoond door de eigenaren. Nadat alle dozen waren uitgepakt konden de ‘stranders’ 
meteen genieten van het mooie lenteweer. Zondag liep de temperatuur op tot een zeer aan-
gename 18 graden. (foto: RTV Seaport/Ron Pichel).

Mooie geldprijs dankzij 
Linda’s Miljoenenjacht

IJmuiden - Ruim 2,3 miljoen 
televisiekijkers hebben zon-
dagavond gezien hoe An-
gélika Selhorst uit IJmuiden 
een mooi geldbedrag won bij 
Postcode Loterij Miljoenen-
jacht. Na een spannende fi -
nale ging zij naar huis met het 
bedrag dat de bank overhad 
voor haar koffertje: 115.000 
euro. Een uitstekende keu-

ze, want in koffer nummer 
16 bleek maar 1 cent te zit-
ten! Eerder op de avond had 
Angélika al een gloednieuwe 
BMW en twee geldbedragen 
aan zich voorbij laten gaan, 
maar zij en haar dochter Britt 
bleven rekenen op een goe-
de afl oop. Door de koelbloe-
digheid van de IJmuiden-
se dames was de spanning 

in de studio én in de huiska-
mers om te snijden. Zelfs Lin-
da de Mol gaf toe ‘een beet-
je misselijk’ te worden van de 
spanning. De ontlading was 
dan ook groot toen Angélika 
koos voor het aanbod van de 
bank. De meeste koffers met 
hoge bedragen waren toen 
al weggespeeld. (foto: Roy 
Beusker Fotografi e)
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Velsen - De tijdelijke extra 
rijstrook in de Wijkertunnel is 
bijna klaar. Donderdagoch-
tend 14 april, vóór het begin 
van de spits, kan het verkeer 
eroverheen.
De extra rijstrook komt op de 
plaats van de huidige vlucht-
strook. Vorige week zijn eerst 
de oude strepen van de weg 
verwijderd. Daarna heeft de 
aannemer met een specia-
le verfwagen de nieuwe belij-
ning op de weg aangebracht.
De Wijkertunnel is de belang-
rijkste omleidingsroute tij-
dens de renovatie van de Vel-
sertunnel. Om het extra ver-
keer op te vangen, krijgt de 
tunnel er in beide richtingen 
tijdelijk een rijstrook bij.
Rijkswaterstaat heeft de af-
gelopen maanden daarnaast 
grondig onderhoud uitge-
voerd aan de installaties in de 
Wijkertunnel. Zo zijn alle ca-
mera’s vervangen en zijn er 
extra camera’s bijgeplaatst. 

De verlichting in de tunnel is 
vernieuwd om de tijdelijke ex-
tra rijstrook te verlichten, en 
de borden boven de weg zijn 
aangepast aan drie rijstroken. 
Daarnaast is het systeem ver-
vangen dat in de tunnel voor 
de radiocommunicatie zorgt.
,,Het onderhoudswerk dat we 
in de Wijkertunnel hebben 
uitgevoerd, moet ervoor zor-
gen dat de kans op storin-
gen in de tunnel de komende 
maanden minimaal is”, zegt 
omgevingsmanager Ilkel Ta-
ner. 
,,De tunnel is nu zo goed mo-
gelijk voorbereid op de komst 
van het extra verkeer.” Begin 
maart kreeg Rijkswaterstaat 
van de gemeente Velsen de 
vereiste vergunning om de 
extra rijstrook te mogen ope-
nen. Meer weten? Bel 0800-
8002, ga naar www.facebook.
com/velsertunnel of kijk op 
www.rijkswaterstaat.nl. (foto: 
Rijkswaterstaat)

Velison Wonen 
verduurzaamt huizen

IJmuiden - Het beleidsvoor-
nemen van woningcorpo-
ratie Velison Wonen om de 
energieprestaties van haar 
woningbezit zodanig te ver-
beteren dat in 2017 gemid-
deld energielabel C wordt 
bereikt, is in het eerste 
kwartaal van 2016 al ruim-
schoots gerealiseerd. Duur-
zaamheid is voor Velison 
Wonen een belangrijk the-
ma.  Door te investeren  in 
duurzaamheid en energie-
besparing, worden de ener-
gielasten voor huurders ver-
laagd, het wooncomfort ver-
beterd en wordt een bijdra-
ge geleverd aan een beter 
milieu. 
De komende tien jaar in-
vesteert Velison Wonen 26,5 
miljoen euro aan energiebe-
sparingsprojecten voor ruim 
100 woningen per jaar. Hier-
bij wordt een breed pakket 
duurzaamheidsmaatregelen 
toegepast.  In 2014 werden 
de isolatiewerkzaamheden 

aan 148 woningen aan de 
Bornstraat in Velsen-Noord 
afgerond. Een paar maanden 
later waren ook de isolatie-
werkzaamheden aan 118 
woningen in Duinwijk klaar. 
Dit jaar startte het groot on-
derhoudsproject van 122 
woningen aan de Melklaan 
e.o. in Velsen-Noord. Bij dit 
project worden door Veli-
son Wonen voor het eerst 
op grote schaal zonnepane-
len toegepast. Door het aan-
brengen van de zonnepa-
nelen en de isolatiemaatre-
gelen, worden de woningen 
in één klap naar label A ge-
bracht. Velison Wonen wil de 
ervaring met het toepassen 
van zonnepanelen, gebrui-
ken voor verdere projecten. 
Zowel het uitvoeren van 
duurzaamheidsmaatregelen 
als het plaatsen van energie-
zuinige installaties bij plan-
matig onderhoud dragen bij 
aan een duurzamer woning-
bezit.

Extra rijstrook Wijker- 
tunnel bijna klaar

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Hoe moet ik rijden in het eerste 
weekend na de tunnelsluiting?

Vrijdagavond 15 april om 21.00 uur sluit Rijkswaterstaat de Vel-
sertunnel voor negen maanden. Het verkeer krijgt het eerste 
weekend na de tunnelsluiting te maken met extra hinder, omdat 
Rijkswaterstaat laatste werkzaamheden aan de omleidingsroutes 
uitvoert. Lees hieronder de routes die u dat weekend kunt rijden.

Van vrijdag 15 april 21.00 uur tot maandag 18 april 05.00 uur 
rijdt het verkeer soms anders dan tijdens de rest van de negen 
maanden durende renovatie. Dit komt omdat Rijkswaterstaat dat 
weekend nodig heeft om ten zuiden van de tunnel twee omlei-
dingsroutes af te maken. Omdat deze deels op het bestaande 
wegdek van de A22 liggen, kan Rijkswaterstaat ze pas voltooien 
als de tunnel dicht is en de weg leeg. Vanaf maandagochtend 18 
april, vóór het begin van de spits, zijn alle omleidingen klaar en is 
de verkeerssituatie voor de komende negen maanden een feit.  

Calamiteitenbogen
Verkeer dat van boven het Noordzeekanaal naar het zuiden wil, 
kan vanaf 14 april 05.00 uur al gebruik maken van de omlei-
dingsroute die de hele renovatieperiode geldt: vanuit Beverwijk 
rijdt u via de noordelijke calamiteitenboog naar de A9 en Wijker-
tunnel waarna u uw weg kunt vervolgen naar Rottepolderplein 
of IJmuiden. Ook verkeer vanuit IJmuiden kan vanaf 14 april 
al gebruik maken van de omleidingsroute die negen maanden 
beschikbaar blijft: via de A22 en de nieuwe verbindingsweg naar 
de A9.

N208
Verkeer dat gebruik maakt van de N208 om naar het noorden te 
reizen, bijvoorbeeld vanuit Haarlem Noord of Velserbroek, krijgt 
op 16 en 17 april te maken met een omleiding via Santpoort en 
Haarlem (Waarderpolder) naar Rottepolderplein en de A9. Deze 
situatie duurt tot maandag 18 april 05.00 uur. Dan zijn ook de 
omleidingswegen direct ten zuiden van de Velsertunnel klaar 
om gebruikt te worden en is de verkeerssituatie zoals die negen 
maanden blijft.
 
Meer weten?
Meer informatie over de omleidingsroutes tijdens de renovatie 
van de Velsertunnel vindt u op www.rijkswaterstaat/velsertunnel. 
Heeft u vragen over hoe u tijdens de tunnelsluiting kunt reizen? 
Op facebook.com/velsertunnel en via Twitter @Velsertunnelrws 
beantwoorden we die zo goed mogelijk. U kunt ook bellen naar 
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. 
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Seaport interviewt Frank Dales

‘Ik ben niet de hoge 
heer van het dorp’

Velsen - Velsen moet de kroon 
op zijn carrière worden. Dat 
zegt de 59-jarige Frank Dales, 
die op 19 april zal worden ge-
installeerd als burgemeester 
van onze gemeente. ,,Ik wil hier 
mijn werkzame leven afsluiten”, 
zegt de D66-er. Zelfs als partij-
leider Pechtold hem vraagt voor 
een nieuw kabinet, zal hij daar 
niet op ingaan. ,,De landelijke 
politiek is me veel te abstract, 
Ik ben vooral een lokale be-
stuurder die dicht bij de bevol-
king wil staan.’’
In een openhartig interview ge-
ven Frank Dales en zijn vrouw 
Marieke voor de camera van 
RTV Seaport antwoord op uit-
eenlopende vragen, die zowel 
hun persoonlijke leven als de 
invulling van het burgemees-
tersambt betreffen.
 ,,Ik voel me niet de hoge heer 
van het dorp. Ik ben erg geïn-
teresseerd in de burger en vind 
het belangrijk om te horen wat 

er in Velsen speelt”, aldus Dales 
in het interview. “Niet in de zin 
van ‘u vraagt en wij draaien’, 
maar wel om de argumenten 
uit de praktijk te horen. Mis-
schien kunnen we zaken daar-
mee net iets beter regelen.’’
Het interview met Frank en 
Marieke Dales is in twee delen 
gemonteerd. Het eerste deel 
duurt 7 minuten en is vanaf 
woensdag 6 april als reporta-
ge om 9:05, 12:05, 14:05, 19:05 
en 22:05 uur te zien via het Zig-
gokanaal van RTV Seaport en 
op elk gewenst moment via de 
website www.rtvseaport.nl. 
Het tweede deel duurt bijna 20 
minuten en gaat nader in op de 
achtergronden van de nieuwe 
burgemeester en zijn kijk op 
zijn nieuwe baan en zijn nieu-
we gemeente. Dit deel zal vlak 
voor zijn installatie op 19 april 
worden uitgezonden en dan 
ook op internet te zien zijn. (fo-
to: RTV Seaport)

Voorbereidingen
Vissenloop in volle gang
IJmuiden - Ook dit jaar is 
een grote groep vrijwilligers 
vol enthousiasme hard aan 
de slag om de tweede Vis-
senloop, die op zondag 22 
mei wordt gehouden, tot een 
succes te maken. Vorig jaar 
werd dit wandelevenement 
voor de eerste keer georga-
niseerd en bracht ruim 1.300 
wandelaars op de been met 
een opbrengst, voor KWF 
Kankerbestrijding, van ruim 
dertig duizend euro!
Het aantal inschrijvingen ligt 
al beduidend hoger dan in 
de vergelijkbare periode vo-
rig jaar, dus de verwachtin-
gen bij de organisatoren zijn 
hoog gespannen om het uit-
eindelijke doel, een fl ink ho-
gere opbrengst voor KWF 
Kankerbestrijding, te realise-
ren. Niet alleen de inschrijf-
gelden bepalen de uitein-
delijke opbrengst, maar ook 
extra bijdragen die worden 
verkregen uit sponsoracties 
bepalen tenslotte het eind-
bedrag.
Eén van de vele sponsorac-
tiviteiten is een kleurplaat 
met Guppies, speciaal be-
doeld voor scholen en sport-
verenigingen. ‘Kleur de Gup-
pies, knip ze uit en verkoop 
ze aan iedereen die jou wil 
sponsoren’, luidt de begelei-
dende tekst. De opbrengst 
kan in het aquarium bij de 

start van de Vissenloop wor-
den gestopt en er zijn drie 
prijzen beschikbaar voor de-
genen die de hoogste spon-
sorbedragen hebben opge-
haald. Aan deze Guppen-
loop (5 km) kan overigens 
iedereen deelnemen en deze 
is tevens geschikt voor ge-
bruikers van een rolstoel of 
scootmobiel.
Ook wordt de komende 
maanden, tot de start van de 
tweede Vissenloop, een lote-
rij georganiseerd. Loten kos-
ten één euro per stuk en ook 
deze opbrengst komt weer 
ten goede van KWF Kanker-
bestrijding. Op de dag van 
de Vissenloop worden de 
winnende lotnummers op 
het start-/fi nishterrein be-
kendgemaakt.
Aan de overige afstanden, 
10, 15, 20, 25 en 40 km, is 
dit jaar op verzoek van vele 
wandelaars de afstand van 
30km toegevoegd. Deze af-
standen (vanaf 15km) voe-
ren de wandelaars voor een 
deel door het duingebied bij 
de Heerenduinweg, dat nor-
maliter voor bezoekers ge-
sloten is. Overleg met Na-
tuurmonumenten heeft er 
toe geleid dat in dit bijzon-
dere geval een stuk van dit 
duingebied wordt openge-
steld voor de deelnemers 
aan dit wandelevenement.

Gevarieerd Koffi econcert
IJmuiden - Zondag 10 april 
is er om 12.00 uur een zeer 
gevarieerd koffi econcert in 
de Laurentiuskerk aan de 
Fidelishof in IJmuiden. 
Het IJH-Opleidingsorkest 
met dirigent Bob Kanne 
laat van zich horen met on-
der andere muziek uit Pi-
rates of the Caribbean en 
Walt Disney’s Fantasia. Het 

Shanty- en Seasongkoor ‘t 
Staende Tuygh zingt voor u 
oud en nieuw repertoire. En 
Brass8, een koperensemble 
gaat met ‘Seventy Six Trom-
bones’ naar ‘Copacabana’. 
Laat u dus zondag 10 april 
verrassen door deze drie 
groepen uit onze gemeente 
Velsen. De toegang is gra-
tis.

Driehuis – Zaterdag 9 april 
wordt in Woon- en Zorgcen-
trum Huis ter Hagen aan de 
Lodewijk van Deijssellaan 
254, weer de jaarlijkse ba-
zaar gehouden. Van 13.00 tot 
16.00 uur zal het er weer een 
gezellige drukte zijn. Op de 
dag zelf zijn er loten te koop, 
waarmee leuke prijzen zijn 
te winnen. U kunt ter plek-
ke zien of u in de prijzen bent 
gevallen. Op de bazaar is van 
alles te doen. Naast een rom-
melmarkt, boekenkraam en 
grootmoeder-spullenkraam, 
is er ook een gezellige plan-
tenkraam. Daarnaast is er het 
rad van avontuur, dat de he-
le middag draait voor groot 
en klein. Op het ‘terras in de 
grote zaal kunt u genieten 
van allerlei lekkernijen, zo-
als poffertjes en een brood-
je haring. Iedereen is zater-
dagmiddag 9 april van har-
te welkom. De opbrengst van 
deze dag komt tegoeden aan 
de activiteiten voor bewoners 
en verfraaiing van de open-
bare ruimten. Bel voor infor-
matie 0255 548100. 

Bazaar in
Huis ter Hagen

Santpoort-Zuid – Re-
pair Café Santpoort-Zuid 
is weer geopend op za-
terdagmiddag 9 april, van 
13.30 uur tot 16.30 uur, dit 
keer in combinatie met de 
jaarlijkse planten- en stek-
jesbeurs. In ’t Brederode 
Huys aan de Bloemendaal-
sestraatweg 201 in Sant-
poort-Zuid draait het op el-
ke tweede zaterdagmiddag 
van de maand allemaal om 
repareren. Op 9 april zit-
ten er weer enthousias-
te reparateurs van elektri-
sche apparaten, klokken, 
horloges, meubeltjes, fi et-
sen, speelgoed, sieraden, 
boeken, computers, mo-
biele telefoons, enzovoorts 
klaar om te zien welke uit-
daging u voor hen mee-
brengt. Tijdens de stekjes-
beurs kunt u stekjes, plan-
ten en/of tuinboeken ruilen 
of weggeven. Bij ‘De Smik-
keltuin’ kunt u diverse pro-
ducten, zoals aardappeltjes, 
kruiden en eieren afnemen. 
Ook kunt u de tuin steunen 
door een kip te adopteren. 
Ook nu zal er weer een am-
bassadrice van BUUV aan-
wezig zijn om uw vragen te 
beantwoorden. Meer infor-
matie over het Repair Café 
kunt u vinden op www.re-
paircafe.org.

Repair Café 
Santpoort-Zuid

Geslaagde 1 april grap
 bij Vliegende Hollander

IJmuiden - Er vlogen er toch 
nog wel een paar in, vrijdag 1 
april bij basisschool De Vlie-
gende Hollander. De ouders 
kregen donderdag een brief 
dat de kinderen hun regen-
laarzen aan moesten om-
dat de waterputten op het 
schoolplein zouden worden 

doorgespoeld. Dat zou kun-
nen leiden tot een hoge-
re waterstand. En omdat het 
zo’n mooi weer zou worden 
moest er natuurlijk wel wor-
den buiten gespeeld, met re-
genlaarzen aan. Daar getuigt 
de foto in ieder geval wel van. 
Blote voeten mochten ook.
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Donderdag 
7 april

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Alice Loeters houdt spreek-
uur in de rouwhuiskamer aan 
de Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Bingoavond bij speeltuin De 
Veilige Haven, Heerenduinweg 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anne Neute-
boom en overige finalisten Ca-
meretten. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
8 april

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Eigenwijs speelt ‘Doornroosje’. 
Aanvang 20.15 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The pro-
gram over Lance Armstrong’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
9 april

Voorjaars- zomer- kinder-
kleding- en speelgoed-
beurs bij OBS De Vliegen-
de Hollander, Casembroot-
straat 58 IJmuiden. Van 09.00 
tot 12.00 uur.
Open dag op Sportpark Roos-
wijk in Velsen-Noord. Van 
12.00 tot 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpositie 
van Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’.
Bazaar in Huis ter Hagen, L. 
van Deijssellaan 254 in Drie-
huis. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Repair Café  Santpoort-Zuid 
in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201. Van 
13.30 tot 16.30 uur.
IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert een bomenexcursie 
op Landgoed Duin- en Kruid-
berg. Aanvang 14.00 uur op 

parkeerplaats Duin-en Kruid-
berg, ingang aan de Duin- en 
Kruidbergerweg 91 in Sant-
poort-Noord. Deelname is gra-
tis. Aanmelden via www.np-
zuidkennemerland.nl of 023-
5411123. 
Toneelgroep De Veste speelt 
‘Club Geranium’ in Het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Eigenwijs speelt ‘Doornroosje’. 
Aanvang 20.15 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hail, Cae-
sar’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
10 april

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl
Rommelmarkt voor AMREF 
in recreatiezaal Velserhooft 
(tegenover Speeltuin Sant-
poort) in Santpoort-Noord. 
Van 09.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar.
Koffieconcert in de Lauren-
tiuskerk, Fidelishof IJmuiden. 
Optreden IJH-Opleidingsor-
kest en ‘t Staende Tuygh. Aan-
vang 12.00 uur. Toegang gratis.
Postzegelbeurs in De Bolder, 
Bloemstraat 124 IJmuiden. Van 
12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpositie 
van Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’.
Toneelgroep De Veste speelt 
‘Club Geranium’ in Het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Aanvang 14.00 uur.
Piano & Altviool in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis.
Optreden Stout in Café Bart-
je, Hoofdstraat Santpoort-
Noord. Aanvang 17.30 uur.
50Plus dansavond in Zalen-
centrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 IJmuiden met lek-
ker hapjes en live muziek. Van 
19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
11 april

Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
Het Terras Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. 

Dinsdag
12 april

Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek. Elke dinsdagoch-
tend.
Inloopspreekuur Sociale 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Janis: Little 
Girl Blue’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
13 april

OIG winkeltje, Industriestraat 
66 in IJmuiden. Geopend van 
09.00 tot 12.00 uur. Verkoop 
van kleding en huisraad.
Rondleiding door bibliotheek 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpositie 
van Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Knut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Jaarvergadering Ouderen-
bonden Velsen in de Paro-
chiezaal van de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Zaal open 
13.30 uur.

Donderdag 
14 april

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Infobijeenkomst ‘Wat is de-
mentie’. OC Zeestroom, Zee-
wijkplein 262 IJmuiden. Van 
19.45  tot circa 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fernando La-
meirinhas Swingende Fado. 
Aanvang 20.30 uur.

Circus Sijm dit 
weekend in IJmuiden

IJmuiden - Het circusland-
schap is de laatste jaren dras-
tisch veranderd. Gevestig-
de namen zijn verdwenen en 
wilde dieren hebben de piste 
moeten verlaten.
Circus Sijm koos reeds jaren 
geleden voor een andere koers 
en ontwikkelde, met succes, 
een geheel eigen stijl: een fon-
kelende circusvoorstelling met 
verrassende acts door interna-
tionale, enthousiaste artiesten 
in exclusief ontworpen kos-
tuums.
Circus Sijm is vrijdag 8 april 
(19.00 uur), zaterdag 9 april 
(13.30 uur en 16.15 uur) en 
zondag 10 april (13.30 uur) nog 
te zien aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden.
Het ensemble bestaat dit jaar 
uit een groep jonge enthousi-
aste artiesten. Ieder persoon 
beheerst zijn eigen disciplines 
en vaardigheden: van muziek 
tot dans, van acrobatiek tot hu-
mor. De groep heeft zich daar-
bij laten inspireren door musi-
cals, theater en het Italiaanse 
Venetië. 
Maar bovenal - hoe kan het 
ook anders - het klassieke cir-
cus met strass, veren en glit-
ters. Het belooft ook dit jaar 
een wervelend geheel te wor-
den waarbij het publiek geniet 
van circus in optima forma.
Ooit een dame zien zweven 
aan een kroonluchter hoog bo-
ven het publiek? Een matroos 
in een net acrobatische toe-
ren zien uithalen? Of een man 
en vrouw acrobatische toeren 
ziet uithalen in een mast van 

zes meter hoog.   Het is zomaar 
een greep uit het programma.
Maar natuurlijk is er ook vol-
op clownerie en humor. En valt 
het publiek van de ene verba-
zing in de andere bij razend 
snelle illusies en rolschaats-
stunts. Tussen de goocheltrucs 
door maken kleine dieren hun 
opwachting en valt het publiek 
van de ene in de andere ver-
bazing. Kortom, ook in 2016 is 
Circus Sijm een feest voor jong 
en oud!
Wie tot uiterlijk 24 uur vóór de 
gekozen voorstelling reser-
veert via www.circussijm.nl be-
taalt per entreebewijs slechts 
12 euro (normaal 16 euro aan 
de kassa). Kinderen tot en met 
1 jaar mogen gratis naar bin-
nen.
De circuskassa is 60 minuten 
voor aanvang van iedere voor-
stelling geopend.

 

Driehuis - Vrijdag 8 april 
vindt het Ichthus Grand Gala 
Classique plaats. Een avond 
met klassieke muziek uitge-
voerd door de eigen leerlin-
gen. 
Op het Ichthus Lyceum wordt 
al uitgebreid aandacht be-
steed aan verschillende wij-
zen van kunst- en cultuurbe-
leving en vorig jaar hebben 
ze daar met de eerste editie 
van het Grand Gala Classique 
klassieke muziek aan toege-
voegd. De avond werd een 
groot succes en dat verwacht 
men ook van deze tweede 
editie.
Vrijdagavond zullen wer-
ken van diverse componisten 
door de volgende leerlingen 
van het Ichthus Lyceum wor-
den opgevoerd: Fleur Mels, 
Reimer Rigering (1Va), Lucas 

Bervoets, Anna Sofie Krämer, 
Nora Hartog, Jenna Zaagsma 
(2Va), Vera de Bruijn (2Vb), 
Ilse van Kaam, Nienke Huij-
bens, Wouter Jansema (3Va), 
Marlies van der Velde, Vere 
de Bruijn (3Hg), Iris Doorn-
bosch (4Ha), Sterre Kalter, 
Tadeo Mejias Kromhout (4Vc) 
en oud-leerlinge Fleur Peere-
boom.
Natuurlijk helpt de bijval door 
publiek hen hier enorm bij. Er 
wordt dan ook gehoopt op 
veel support van klasgeno-
ten, vrienden, vriendinnen, 
familie en andere belangstel-
lenden. Het Grand Gala Clas-
sique wordt gehouden in de 
benedenkantine. De deuren 
van school gaan open om 
19.00 uur en de eerste ar-
tiest betreedt om 19.30 uur 
het podium.

Benieuwd naar 
de nieuwe Frank?

rtvseaport.nl
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Met volle buik doneren 
aan stichting KiKa

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 17 april wordt sterren-
restaurant De Vrienden van 
Jacob voor één avond om-
getoverd tot de Vrienden van 
KiKa. Initiatiefnemers Alex 
Nijman, Bert Borst en Marcel 
Huizinga lopen op 6 novem-
ber 2016 de New York Mara-
thon voor stichting KiKa. Op 
deze avond willen zij de gas-
ten laten doneren met een 
glimlach én een volle buik.
In november 2012 zouden 
Bert en Marcel hun eerste 
marathon voor KiKa lopen in 
New York. Xena, de dochter 
van Marcel werd op dat mo-
ment nog behandeld tegen 
Acute Lymfatische Leukemie 
(ALL). Onderweg naar New 
York kreeg zij in het vliegtuig 
één van haar laatste chemo-
kuren. De marathon van 2012 
zou een mooie afsluiting wor-
den en in New York zouden 
zij het einde van een twee 
jaar durende behandeling 
vieren. In Amerika aangeko-
men werd de marathon, vol-
komen terecht, afgelast van-
wege de orkaan Sandy.
Bert besloot in 2013 alsnog 
de marathon van New York 
te lopen, maar door de lood-
zware periode die Marcel, 
als vader van een survivor, 
op dat moment doormaakte 

lukte het hem in dat jaar niet 
nog een keer de kracht op te 
brengen om te gaan trainen.
In 2016 willen zij het avon-
tuur graag met z’n drieën 
nog een keer aangaan en af-
maken. Daarom organiseren 
zij de Vrienden van KiKa, een 
gezellige avond uit waarbij de 
opbrengsten ten goede ko-
men van KiKa. Lokale onder-
nemers zijn bereid gevonden 
hun steentje bij te dragen. Zo 
sponsort Landgoed Duin & 
Kruidberg een deel van het 
menu en verzorgt wijnkope-
rij Okhuysen een deel van de 
wijnen. Naast het driegan-
genmenu en de bijpassen-
de wijnen verzorgt het Hans 
Keune Trio de muzikale om-
lijsting. Daarnaast komt pa-
ralympisch atleet Robin ten 
Damme meer vertellen over 
zijn overlevingstocht en zijn 
weg naar de Olympische top. 
Verder zijn er mooie prijzen 
te beschikking gesteld voor 
de veiling, waaronder een 
gesigneerd shirt van Daley 
Blind, Joost Luiten en een 
dagje rijden in een McLaren.
Het verzorgde avondje uit in-
clusief het 3-gangendiner, 
bijpassende wijnen en enter-
tainment kost 125 euro. Aan-
melden kan via www.culi-
nairdoneren.nl/santpoort.

Romantische Nocturnes 
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - De pi-
aniste Maria Prokofieva is 
op vrijdag 8 april om 20.00 
uur te gast in ‘t Mosterd-
zaadje. Haar programma 
draagt het thema Dag en 
Nacht. In Mozart laat zij het 
licht schijnen en het don-
ker van de nacht weerklinkt 
in nocturnes van Chopin, 
Sibelius, Field, Tsjaikovsky, 
Kallinikov en Grieg.
Maria Prokofieva (Minsk) 
verbindt op haar eigen per-
soonlijke wijze de vreug-
de van het licht en het ro-
mantische van het nachte-
lijk duister. Haar emoties 
die ze in de muziek beleeft, 
maakt het publiek heel be-
trokken bij haar spel.
Op zondag 10 april om 
15.00 uur treden in ‘t Mos-
terdzaadje op de pianist 
Patrick Hopper en de alt-
violist Paul Eggen. Op het 
programma Anton Rubin-
stein (sonate voor altvi-
ool en piano Op. 49), Jo-
seph Joachim (Hebräische 
Melodien Op. 9) en Max 
Bruch ( Romanze Op. 85 ) 
. Deze toch al heel mooie 
muziek zal in hun handen 

volledig tot hun recht ko-
men. De musici studeer-
de samen aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den 
Haag, verwierven vele prij-
zen en maakten hun car-
rière in de muziek. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Driehuis - Het eerste he-
renteam van hockeyclub 
KHC Strawberries heeft af-
gelopen zondag weer niet 
gewonnen. Forescate was 
met 2-4 te sterk voor de 
ploeg uit Driehuis. De ne-
derlaag was de derde op 
rij voor Strawberries, dat 
promotie nu helemaal kan 
vergeten. De achterstand 
op de bovenste plaatsen is 
te groot geworden en om 
niet in degradatiegevaar te 
komen moeten alle zeilen 
bijgezet worden. 
Strawberries speelde in de 
eerste helft niet eens zo 
heel slecht. Het spel was 
stukken beter dan vori-
ge week, toen er kans-
loos met 1-5 van Haarlem 
werd verloren. Nu kwa-
men de aardbeien niet 
bijster veel in gevaar en 
was het eigenlijk wachten 
op de openingstreffer van 
de thuisploeg. Deze kwam 
echter niet, want Foresca-
te scoorde uit het niets de 
0-1. 
Een strafcorner werd knap 
benut door de aanvoerder 
van de ploeg uit Voorscho-
ten. Een paar minuten later 
lag de bal opnieuw achter 
doelman Wouter Rempt. 
In de tweede helft voltrok 
zich een situatie vergelijk-
baar met de wedstrijd te-
gen Haarlem. 
Binnen enkele minuten 
kreeg Strawberries na-
melijk een tegendoel-
punt. Waar dit vorige wed-
strijd de genadeslag bete-
kende, zorgde het zondag 
voor een hernieuwd soort 
strijdlust bij de Driehui-
zenaren. Met meer passie 
werd de weg naar het doel 
van Forescate opgezocht 
en dit resulteerde in een 
paar strafcorners, waarvan 
Erik van den Berg er een-
tje benutte. Floris Welman 
bracht zijn ploeg helemaal 
terug in de wedstrijd, maar 
verder dan twee doelpun-
ten wist Strawberries niet 
te komen. 
In de laatste minuut scoor-
de Forescate zelfs nog een 
vierde doelpunt en stelde 
zo de overwinning defini-
tief veilig. Komende zon-
dag kan het team van trai-
ner Axel Wessels de borst 
opnieuw nat maken, want 
dan staat een uitwedstrijd 
tegen nummer drie Alphen 
op het programma. 

Strawberries 
verliest 

voor derde 
keer op rij

25 jaar Rozenbeek
Velserbroek - Basisschool 
de Rozenbeek bestaat 25 
jaar en dat wordt gevierd. 
Directeur Thecla Kemper 
zegt glunderend: ,,De week 
van 11 tot en met 15 april 
staat geheel in het teken van 
dit jubileum. Met alle leer-
krachten hebben we een ge-
weldig programma samen-
gesteld. De dagen worden 
gevuld met veel verschillen-
de leerzame activiteiten voor 
de kinderen met als afslui-
ting een denderend feest op 
vrijdagmiddag. De traditie 
zet zich zo voort. Hadden we 
bij 10 jaar een mooie musi-
cal door de leerkrachten, bij 
15 jaar een circusvoorstel-
ling met alle kinderen en bij 
20 jaar een geweldig feest, 
dit jubileumjaar vieren we 
een week lang! ”
De kinderen zijn al een 
poosje bezig met het jubile-
um. Samen met Kunstencen-
trum Velsen is een prachtige 
schoolkrant tot stand geko-
men, zie hiervoor www.dr-
rozenbeek.nl. De uitgeprin-
te versie is in te kijken op 
school. 
Het feestprogramma: Maan-
dag staat in het teken van de 
creativiteit. Er worden bank-
jes van hout gemaakt, zit-
kussens van stof en ande-

re elementen om het school-
plein tot een ware chill-plek 
om te toveren.
Dinsdag gaan de kinderen 
cultureel aan de gang met 
verschillende workshops zo-
als poppen maken en een 
poppenspel, een dans instu-
deren of muziek maken.
Woensdag is de sportdag. 
Onder andere bij de West-
broekplas en de beide loca-
ties van de school. Komt u ze 
aanmoedigen?
Donderdag is het spelen in 
Linneaushof in Bennebroek. 
Vrijdag is het feest, aan het 
einde van de middag! De 
kinderen maken allemaal 
iets moois voor de lente-
markt. Er zal eten en drin-
ken zijn en spelletjes om te 
spelen.  De opbrengst komt 
ten goede aan een project 
in Kenya voor kans-arme 
kinderen zodat ook zij naar 
school kunnen en een toe-
komst kunnen opbouwen.
,,Natuurlijk bent u van harte 
welkom om dit feest mee te 
vieren tussen 16.00 en 20.00 
uur op het plein van basis-
school De Rozenbeek aan 
Floraronde 289. Dit is al-
leen nog maar het begin... 
we gaan voor minimaal nog 
25 jaar” aldus een trotse di-
recteur. 

Koorbizniz Inside Out
Santpoort-Noord – Op 
dinsdagavond 19 april, tij-
dens de eerste editie van 
Cultuur Uur in de Dorpskerk 
van Santpoort, zingt Koor-
bizniz onder leiding van Ca-
role Kroese. Het wordt geen 
groots programma, het wordt 
dit keer gezocht in het klei-
ne, het kwetsbare. Een af-
wisseling van gezamen-
lijk gezongen nummers, so-

lo’s en meer. Aanvang 20.00 
uur, einde 21.45 uur. De toe-
gang is gratis. Wel wordt na 
afloop een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. Tijdens de pau-
ze is gratis een kopje koffie 
of thee inbegrepen. Locatie: 
Dorpskerk  Santpoort, Burg. 
Enschedélaan 65 in Sant-
poort-Noord. Zie ook: www.
cultuurindedorpskerk.nl of 
www.koorbizniz.nl. 









 
12    7 april 2016

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

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Tijdens de tweede wereldoor-
log is het duingebied rondom 
IJmuiden volgebouwd met 
bunkers. Veel daarvan zijn in-
middels gesloopt, onderge-
stoven en afgezonken in de 
bodem. Enkele overgebleven 
bunkers werden na de oor-
log voor vreedzame doelein-
den gebruikt. Een fraai voor-
beeld is de Popbunker aan de 
Kromhoutstraat. Deze bunker 
is gebouwd als torpedo-op-
slag voor Schnellbootbun-
ker 1 aan het toenmalige ein-
de van de Haringhaven, waar 
momenteel een nieuw koel-
huis wordt gebouwd. De-
ze scheepsbunker bestond 
uit tien overdekte ligplaat-
sen voor motortorpedoboten. 
De torpedo’s werden naar de 
Schnellbootbunker vervoerd 
via een smalspoor, waar-
van in en voor de Popbunker 
nog resten zien zijn. De Pop-
bunker heeft wanden van 2½ 
meter en een dak van 3 meter 
dik gewapend beton.
De Popbunker biedt bands 
uit de IJmond al bijna 35 jaar 
betaalbare oefenruimtes. In 
de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw oefenden een aantal 
bands in de kelders van de 
PEN-centrale aan de Kanaal-
straat. Door de ombouw tot 

Witte Theater moesten zij op 
zoek naar andere oefenruim-
tes. De keus viel op de tor-
pedobunker, die in gebruik 
was als opslag voor Open-
bare Werken en botenber-
ging voor de Zeeverkenners. 
Onder leiding van Ben Kruis-
selbrink dienden enkele mu-
sici als ‘projectgroep bunker’ 
plannen voor een Popbunker 
in bij de gemeente Velsen. 
Met een krediet vanuit de 
gemeente werden de plan-
nen uitgevoerd. In septem-
ber 1984 werd de Popbunker 
officieel geopend, met negen 
oefenruimtes en een studio. 
Nadien werden de faciliteiten 
uitgebreid.
De bunker is eigendom van 
de gemeente Velsen. De 
Stichting Bunkerpop Velsen 
- geheel gerund door vrijwil-
ligers - huurt de bunker van 
de gemeente en beheert en 
onderhoudt de bunker. Zij 
verhuurt de huidige 17 ruim-
tes aan ruim dertig bands. 
De bunker herbergt tevens 
de Popbunkerstudio IJmui-
den, waar bands op een be-
taalbare manier een goed 
geluidsproduct kunnen ma-
ken. Door de jaren hebben 
heel wat artiesten hun klan-
ken voortgebracht binnen en 
buiten de bunker. Onder hen 
Kaz Lux, Astrid Nijgh, Oscar 
Benton, Barrelhouse, Ruud 
Jansen, Frank Kraaijeveld 
(van de Bintangs) en John 
the Revelator. Stiekem is de 
stichting de Duitsers wel een 
beetje dankbaar voor de grij-
ze kolos, waar heel wat mu-
ziek in zit!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Abelia is duurzame bloemist
Hoe duurzaam zijn de 
bloemen die u koopt?

IJmuiden - Abelia Meester-
binders te IJmuiden is voor 
de IJmond en omstreken nu  
officieel gecertificeerd duur-
zame bloemist. 
,,Een erkende certificatie 
waar we trots zijn’, zegt Ha-
rald Heijmerikx van Abelia te 
IJmuiden. ,,Dat is niet alleen 
onze verdienste, maar ook 
van onze klanten. De laat-
ste jaren waren we al vol-
op bezig met de in- en ver-
koop van Fair Flowers & Fair 
Plants®, een energiezuinig 
beleid waarbij groene stroom 
en gas en milieuvriendelij-
ke verpakkingsmaterialen en 
dergelijke horen. Daarnaast 
hebben we onze aandacht 
gericht op kwekers en duur-
zame inkoop. Dit heeft tot re-
sultaat dat we zijn gecertifi-
ceerd door SGS Nederland 
Consumer Testing Services. 
In Nederland zijn nu onge-
veer 25 bloemisten gecertifi-
ceerd en zij mogen het cer-
tificaat ‘Barometer Duurzame 
Bloemist’ in hun bedrijfslogo 
gebruiken, zie www.mijnd-
uurzamebloemist.nl. 
Daarnaast is Abelia aange-
sloten bij twee nieuwe bloe-
menorganisaties: Topbloe-
men, de nummer 1 bloemen-
verzendorganisatie die bij 
het consumentenprogram-
ma Kassa als beste is ge-
test, en FloraNL. Deze onder-

steunt bloemisten door maxi-
male begeleiding en samen-
werking. Hierdoor kunnen 
we een nieuw innovatief onli-
ne-bestelsysteem aanbieden 
aan de zakelijke klanten, met 
als voordelen: gemak, trans-
parantie, tijdwinst en sub-
stantiële besparing op uw in-
terne administratieve kosten.
Als ondernemer moet je blij-
ven vooruitdenken,’’ aldus 
Heijmerikx. ,,Wij gaan er van 
uit dat bedrijven en ook parti-
culiere klanten meer duurza-
me eisen zullen stellen. Ho-
pelijk wordt duurzaamheid 
net zo belangrijk als prijs. 
Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen is meer 
dan een vermelding, M.V.O. is 
doen. Daarom zijn wij nauw 
betrokken bij evenementen  
zoals de organisatie van het 
Zomerfestival. Als bedrijf wil 
je groeien en bloeien, zeker 
in onze branche.’’ 
Abelia Meesterbinders, Ken-
nemerlaan 100, IJmuiden. Zie 
ook www.abelia.nl.

IJmuiden - Vrijdag 8 april 
organiseert Limena Cand-
les in samenwerking met 
café De Griffioen een ladies 
night in het zaaltje naast 
café De Griffioen aan Frans 
Naereboutstraat 9 te IJmui-
den 
Van 19.00 tot 22.00 uur 
staan er verschillende 
kraampjes en kan men ge-
nieten van een leuk avond-
je uit met onder andere een 
beautybehandeling, het sty-
len van haren, nagels laten 
lakken, een stoelmassage, 
fashion, parfums, woonac-
cessoires enzovoorts.
Er zijn kraampjes van onder 
meer Limena Candles, An-
gelique Lingerie en Been-
mode, Divaz XL, Linda’s Fa-
shion, Davi Mode, Nagel-
studio Larissa, Brillas Sie-
raden, Jafra, Jemako, Ka-
do van Jo, Nikki’s  Kapsa-

lon, Annemarie’s Beautysa-
lon, Janien en Just Yvonne.
Aan het eind van de avond 
wordt er een loterij gehou-
den met fantastisch prij-
zen van onder andere al-
le standhouders, grand ca-
fé La Belle, Amber Jewels, 
Ici Paris xl, MJ Schoenen, 
Juwelier Ris, Goudhaan-
tje, De Gezellige Woonwin-
kel, Xanadu, Steffenie’s Clo-
set, Kado decoratie Willy, 
Slijterij Zeewijck, Foto Mi-
chel, Kien Velsen, Miss Wax, 
Geels, Bonnie’s Bloemen, 
Etos IJmuiden  enzovoorts. 
Lootjes voor de loterij zijn 
tijdens deze avond te ver-
krijgen. 
De entree voor deze ladies 
night is gratis. Helaas is niet 
overal de gelegenheid tot 
pinnen, dus denk om con-
tant geld. Graag tot vrijdag 
8 april.

Feestelijke week 
voor bewoners 
WF Visserhuis

IJmuiden - Woonzorgcen-
trum WF Visserhuis bestaat 
dit jaar 60 jaar. Dat wordt ge-
vierd met een feestweek vol 
met activiteiten voor bewo-
ners, hun familie en mede-
werkers. De feestweek van 11 
tot en met 16 april zit vol met 
leuke activiteiten. Op woens-
dag 13 april is er een middag 
met Oud-Hollandse spelle-
tjes en een mini Playback-
show, waarbij iedereen vanaf 
15.00 uur van harte welkom 
is om een kijkje te nemen. 
Daarnaast zijn er nog diver-
se activiteiten voor de bewo-
ners, zoals een optreden van 
Willeke d’Estell en Ronnie To-
ber, en een kienmiddag. Op 
maandag 11 april komt de 
burgemeester op de koffie, 
om de week te openen. Tij-
dens de week is er een foto-
tentoonstelling met prachti-
ge foto’s van de geschiede-
nis van het WF Visserhuis. En 
op vrijdag 15 april zijn geno-
digden van harte welkom bij 
de jubileumreceptie en is er ‘s 
avonds een feest voor de me-
dewerkers en de vrijwilligers. 
Op zaterdag 16 april wordt 
de feestweek afgesloten met 
een optreden van het koor 
Grace Darling. Gedurende de 
week wordt een feestmenu 
geserveerd, waarop de pof-
fertjes maar ook de rijstebrij 
natuurlijk niet ontbreken. Het 
WF Visserhuis werd, na flink 
wat financiële obstakels tij-
dens de bouw, op 14 april 
1956 officieel geopend. Het 
is vernoemd naar wethouder 
W.F. Visser van IJmuiden die 
het initiatief heeft genomen 
voor de bouw van het ‘ge-
meentelijke Tehuis voor be-
jaarden WF Visserhuis’, zo-
als het toen genoemd werd. 
In 1982 was de locatie aan de 
Rijnstraat te klein geworden 
en is het WF Visserhuis ver-
huisd naar de Houtmanstraat. 
Daar, aan de voet van de wa-
tertoren, biedt het WF Visser-
huis nu een prettige woon-
omgeving voor 135 ouderen.
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IJmuiden - Ooit behoorde 
de nu 61-jarige Willem Win-
ter tot de top van de Neder-
landse damjeugd. Hij nam 
het tegen het eind van de 
zestiger jaren met succes op 
tegen de topdammers van 
Nederland. Maar zijn maat-
schappelijke carrière kreeg 
al snel voorrang ten opzich-
te van een ongewisse dam-
toekomst. 
Voor het DCIJ-team bleef 
hij lange tijd een belangrijke 
speler. Later hield hij zich be-
zig met de jeugdopleiding en 
diende de vereniging enkele 
jaren als voorzitter. 
In de onderlinge competitie 
speelt hij, zeer tegen de ver-
wachtingen in, van tijd tot tijd 
zwak. Nog altijd is er bij hem 
de alom geroemde strijdlust 

te zien. Zijn uiterst gecom-
pliceerde speelwijze blijkt 
kwetsbaar. Tegen een gewel-
dig spelende Conall Sleutel 
liep hij alweer tegen zijn vier-
de nederlaag aan. De combi-
natie waar Winter het slacht-
offer van werd verdiende een 
schoonheidsprijs. 
Buitengewoon listig was de 
truc waarmee Bram van Ba-
kel zich bediende tegen Jan 
Maarten Koorn. Een beruch-
te éénzetter werd Koorn fa-
taal.
Een aanwinst bij de IJmui-
denaren is Arnold Olijfveld 
die op bekwame wijze een 
remise afdwong tegen Jan 
Apeldoorn. Nicole Schouten 
snoepte een punt af van een 
teleurgestelde Harrie van der 
Vossen.

Origon neemt afscheid 
van meester Wim
IJmuiden - De kinderen, ou-
ders en leerkrachten van de 
Origon hebben afscheid ge-
nomen van hun directeur 
meester Wim Schrama.
Hij is acht jaar directeur ge-
weest van de basisschool die 
tot vorig jaar de Klipper heet-
te. Nu er eindelijk een nieu-
we school staat gaat Wim 
een nieuwe uitdaging aan in 
een bestuursfunctie op een 
andere school.
Omdat meester Wim en zijn 
vrouw van dieren  houden 

was het afscheid helemaal 
in het thema van de boerde-
rij. Het lied, de maskers, een 
varken vol met geld maar ook 
een mand cadeautjes. Hier-
in zaten allerlei spullen waar 
een stuk van een woord van 
de boerderij in zat of een ca-
deau wat met de boerderij te 
maken had.
Voor de ouders was er een 
receptie met iets lekkers en 
voor de kinderen een tom-
pouce met het hoofd van 
meester Wim erop.

Glow in the dark 
volleybaltoernooi

IJmuiden - Zaterdag vond 
het jaarlijkse bedrijven-, fa-
milie- en vriendentoernooi 
van volleybalclub Smashing 
Velsen ’96 plaats in de Zee-
wijkhal. Dit jaar was voor 
het eerst  gekozen voor het 
thema Glow in the dark. Te-
vens was het ook de eerste 
keer dat er ’s middags voor 
de jeugd een apart toernooi 
georganiseerd werd. 
Het jeugdtoernooi was een 
groot succes. Het aantal 
inschrijvingen overtrof al-
le verwachtingen. 7 mini-
teams niveau 6, 6 c-jeugd 
teams en 6 b-jeugd teams. 
De meeste jeugdteams had-
den veel werk van hun out-
fi ts gemaakt en er werd roy-
aal gebruik gemaakt van 
oplichtende make-up en 
haarspray.  
Het zag er fantastisch uit! 
De sfeer was super, er werd 
sportief gespeeld. De kinde-
ren fl oten zelf hun wedstrij-
den en dat ging prima. Bij 
de mini’s werd het toernooi 
gewonnen door de VCH mi-
ni’s. Bij de c-jeugd won Sas 

mc1 en bij de b-jeugd won-
nen onze eigen Sanders An-
gels. 
De originaliteitsprijs werd 
gewonnen door de Atalan-
ta girlpower. 
’s Avonds was het toernooi 
voor de senioren. Er wa-
ren 22 deelnemende teams.  
En ook hier was door de 
meeste teams veel aan-
dacht besteed aan de out-
fi ts en werden teamleden 
royaal bewerkt met glow in 
the dark-make-up. De cre-
ativiteit kwam ook al tot uit-
drukking in teamnamen zo-
als fl uoladies, glow with the 
fl ow, grease lightning, glim-
wormen, shiny smashers en 
fl uffy white bunnies.   
Het niveau liep uiteen van 
‘nog nooit gevolleybald’ tot 
competitiespelers, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
Gezelligheid stond voorop 
en Glow in the dark voegde 
een extra dimensie toe aan 
het spel. Na het toernooi 
ging het feestje in de kanti-
ne voor sommigen nog door 
tot in de kleine uurtjes. 

IJmuiden – De commis-
sie van de Avondvierdaag-
se in IJmuiden is naarstig 
op zoek naar enthousias-
te verkeersregelaars. De 
Avondvierdaagse is van 
6 tot 9 juni. Bent u (nog) 
geen verkeersregelaar dan 
kunt u via een code een 
korte online cursus doen 
om te beantwoorden aan 
de eisen. Voor informatie 
of aanmelding kan men te-
recht bij de heer Ph. Kos-
ter via 0255–530640. De 
Avondvierdaagse kan uw 
hulp heel goed gebruiken. 
Een groot sportevenement 
als de Avondvierdaagse 
IJmuiden kan niet zonder 
verkeersregelaars. 

Verkeers-
regelaars 
gezocht

IJmuiden – 11 april start 
de inschrijving voor Avond-
vierdaagse IJmuiden, die 
gehouden wordt van 6 tot 
9 juni. De start van de-
ze Avondvierdaagse is in 
verband met de renovatie 
van de Lange Nieuwstraat 
vanaf het  Smash Café in 
Sporthal Zeewijk aan Een-
hoornstraat 2-E
in  IJmuiden. Door de fu-
sie van de NHWB en de 
KNBLO heet de organi-
satie voortaan KWBN en 
wordt er een ander beleid 
gevoerd. Dit houdt in dat 
de kosten nu voor de eigen 
organisatie zijn en  daar-
om gaat de prijs iets om-
hoog. Het inschrijfgeld be-
draagt nu voor leden, op 
vertoon van hun lidmaat-
schapskaart, 5,00 euro. 
Niet-leden betalen 6 eu-
ro voor deelname aan de 
Avondvierdaagse. Inschrij-
ven kan bij de volgende 
adressen: mevrouw J.Th. 
Koster–Rens, Eenhoorn-
straat 95 in IJmuiden, 
0255–530640; mevrouw 
C.P.J. Boot-Meijer, Gijzen-
veltplantsoen 135, IJmui-
den, 0255–510085 of me-
vrouw A. Vis, J.T. Cremer-
laan 10, Santpoort-Noord. 
Inschrijven kan ook bij 
Speeltuin De Veilige Have, 
Heerenduinweg 6a, IJmui-
den, tijdens openingsuren. 
Er is nu geen voor- en na 
inschrijving meer, dus van-
af nu kunt u gewoon langs 
komen bij de genoemde 
inschrijfadressen.

Avondvier-
daagse 

IJmuiden

Nieuw: Wonderland
IJmuiden – Op 18 maart 
heeft stichting Vasariah haar 
deuren geopend in het oude 
Woontoon pand aan Krom-
houtstraat 58 in IJmuiden. 
Het was een grootse ope-
ning met een benefi etcon-
cert.
In deze winkel, die Wonder-
land heet, kun je voor weinig 
geld leuke dingen kopen. Al-
le tweedehands kleding kost 
bijvoorbeeld slechts 1 euro. 
Maar er is ook meubilair en 
dergelijke. De winkel wordt 
gerund door vrijwilligers.
Initiatiefnemers Keanu van 
Lierop en Adwin Demmers 
rijden stad en land af om 
gratis spulletjes voor de win-
kel op te halen. Dat doen zij 
bij markten maar bijvoor-
beeld ook bij ontruimingen 
of mensen die verhuizen. 
Het is uiteraard ook mogelijk 
om spullen naar de winkel te 
brengen of op te laten halen.
Er wordt nu gewerkt aan 

speciale passen voor men-
sen uit de doelgroep zodat 
zij maandelijks een aantal 
artikelen gratis kunnen op-
halen. Daarbuiten wordt er 
gewoon verkocht. 
Informeer eens naar de mo-
gelijkheden. De openings-
tijden van Wonderland zijn 
van dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. 

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Kunst komt tot leven 
op Franciscusschool
IJmuiden - Dinsdag 22 
maart en dinsdag 5 april 
dansten de leerlingen van de 
Franciscusschool in de voor-
stelling ‘Ingelijst’. De leerlin-
gen voerden in een zeer ge-
varieerde voorstelling dan-
sen op die geïnspireerd wa-
ren op bekende schilderijen 
van beroemde schilders. De 
danskunst en schilderkunst 
werden op deze manier ver-
weven met elkaar. Zo kwa-
men onder andere De Nacht-

wacht, het Melkmeisje en de 
Boerenbruiloft tot leven. De 
dansdocenten van De Kunst-
brigade, die voor dit project 
tijdelijk aan de school ver-
bonden waren, hebben met 
de leerlingen samen in een 
zeer korte tijd een wereld-
prestatie geleverd. Alle ou-
ders en andere familieleden 
die bij de voorstelling aanwe-
zig waren zullen dat beamen. 
Zij genoten met volle teugen 
van deze voorstelling!

Velsen-Zuid  – Zaterdag 
was de normale route aan 
de beurt voor het elftal van 
de klootschieters van s.v. Full 
Speed. Alles zat die dag in 
Spaarnwoude mee, het weer, 
weinig drukte, en het oude-
parcours (4,1 km) was rede-
lijk schoon. Team  4 met Ni-
co, Jan Gr. en Dirk werd eer-
ste met 74 schoten en 15 
meter. Team 2 met Harm en 
Jan St. werd tweede met 75–
1. Team 1 met  Willem, San-
der en Dries werd derde met 
76–45. Team 3 met  Peter, Ton 
en Ina  werd vierde met 92 – 
15. Op de agenda staat zon-
dag 17 april  het Open Astrid 
en Ingrid van Gerven Toer-
nooi. Het wordt een gezelli-
ge dag om kennis te maken 
met deze sport. De start is 
om 10.00 uur, vanuit de kan-
tine in clubhuis De Voltreffer 
aan Tolsduinerlaan 8a in Vel-
sen-Zuid. De dag is inclusief 
een koud buffet na afloop. 
Ook is er dan een loterij met 
mooie prijzen, lootjes kosten 
50 cent en de drankjes zijn 
voor eigen rekening. Meer 
informatie 0255-510085 of 
snelboot@planet.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Zaterdag 2 april 
hebben 22 kinderen afge-
zwommen voor het zwem 
ABC. Ieder is geslaagd. Di-
plomazwemmen is altijd een 
groot feest. In polonaise lie-
pen de kinderen vol trots met 
het diploma in de hand rond 
het zwembad. 

A-diploma: Bregje Paulien 
Poelgeest, Pieter van Waal-
wijk van Doorn, Brad Dekker, 
Maxime Marcelle Sargentini, 
Jaimy Alexander van de Wei-

den, Suzanne Ine-Louise van 
Westerop, Marit van Banning, 
Duygy Dur, Nova Dorinde van 
Helden, Jelle Kok , Tom An-
dreas Hendrik van Zijl, Made-
lief Sophie Kôhne, Noah Da-
mani Pawirodikromo. B-di-
ploma: Desley van Leeuwen, 
Joanne Gerrits, Tieme Filip 
Jongejans, Maryam Chatt, 
Isabella de Zwart, Bram Cor-
nelis van der Zwet. C-diplo-
ma: Ruaa Aljeburi, Jens Ro-
han van Westbroek, Cedrique 
Cornelis Valentijn Sneekers.

Afzwemmen is een feest

Bibliotheek Velsen
Laura van der Wijden 
presenteert boek
IJmuiden - Op zaterdag 
23 april om 15.00 uur pre-
senteert Laura van der Wij-
den uit Santpoort Zuid haar 
boek Buiten de kaart om in 
de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden.
Dit literaire debuut, waarvoor 
Laura in 2010 de Haarlemse 
Debuutprijs ontving, draait 
om Maarten, die ondanks zijn 
passie voor eten niet chef-
kok maar leraar is geworden. 
Als Maarten erachter komt 

waarom zijn moeder die jon-
gensdroom altijd heeft te-
gengewerkt, openbaart zich 
een familiegeheim en begint 
de zoektocht naar zijn vader.
Deze zaterdag draagt Laura 
stukken voor en geeft zij ant-
woord op vragen uit het pu-
bliek. 
Het belooft een ontspannen 
en gezellige middag te wor-
den! Schrijf je in via biblio-
theekvelsen.nl. Deelname is 
gratis.

IJmuiden - Zaterdag 9 april 
van 9.00 tot 12.00 uur is er bij 
OBS de Vliegende Hollander 
een voorjaarskinderkleding- 
en speelgoedbeurs. De beurs 
is op de locatie Casembroot-
straat 58 in IJmuiden. Er kan 
alleen contant betaald worden.

Kledingbeurs 
de Vliegende 

Hollander

Goede Herderkoor 
bestaat 40 jaar

IJmuiden - In 1976 is het 
Goede Herderkoor opgericht 
door dirigent Jan Schotvan-
ger. Dit jaar bestaat het koor 
dus 40 jaar en dat wordt za-
terdag 16 april om 20.00 uur 
gevierd met een Jubileum-
concert in de Petrakerk aan 
de Merwedestraat in IJmui-
den. De oprichter van 40 jaar 
geleden is nog steeds de diri-
gent van het jubilerende koor.
Het wordt een bijzonder con-
cert met een schat aan liede-
ren van toen en nu. De sa-
menzang, één van de belang-
rijke doelstellingen van het 
koor, wordt daarbij zeker niet 
vergeten. Er werken een aan-
tal organisten mee die in de 
loop der jaren het koor, in ie-
der geval, meerdere keren 
hebben begeleid. Zo kan er 
geluisterd worden naar Henk 
Crezee, sinds 2009 de vaste 
organist van het koor en ver-
der, verdeeld over het pro-
gramma, naar Ary Rijke en 
Cees Verschoor. Tenslotte is 
er ook nog Frans van Dooren 
met zijn keyboard. De vaste 
pianist van het koor, Ben Hel-
mers, is natuurlijk ook van de 
partij. Er werken ook vier so-
listen mee aan het concert. 
Het zijn de sopranen Cora 
Glas en Marloes Verwoort, de 
alt Marjo Borst en de bariton 

Peter de Bruijn. Vier prachti-
ge stemmen, die solo en/of in 
duet te beluisteren zijn.
Het bestuur heeft zoveel mo-
gelijk oud-leden van het 
koor aangeschreven. Een 
deel daarvan repeteert van-
af begin januari al mee. Deze 
‘gastzangers’ zijn tijdens het 
concert goed te herkennen.
Na afloop van het concert is 
er voor alle aanwezigen gele-
genheid om in de beneden-
zalen van de kerk nog even 
gezellig bij elkaar te zijn en 
zo, samen met het koor, het 
jubileum nog meer kleur te 
geven. Dat gebeurt onder het 
genot van een drankje en een 
hapje.De toegang is gratis.

Velsen - De fractie van Velsen 
Lokaal heeft vragen gesteld 
over de inhoud van de flyer 
die bij de stempas over het re-
ferendum rond Oekraïne was 
gevoegd. Velsen Lokaal vindt 
de tekst sturend en onvolledig. 
Het college van Velsen geeft 
desgevraagd aan dat de fly-
ers is aangeleverd door de le-
verancier van de stempassen 
via het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijks-
relaties (BZK). Alleen de loca-
ties van de stembureaus zijn 
door de gemeente als extra 
toegevoegd. Het college geeft 
ook aan wel achter de tekst te 
staan en dat deze de stand-
punten van voor- en tegen-
standers aangeeft.

Flyer bij 
stempas 

van het Rijk

Velsen-Zuid - Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt 
bij een verkeersongeval op de Amsterdamseweg (N202) ter 
hoogte van de Velsertunnel. Twee personenwagens kwamen 
daar hard met elkaar in botsing. De schade aan beide voer-
tuigen was groot. Een bergingsbedrijf heeft beide wagens la-
ter op de middag afgesleept. Het is nog onduidelijk hoe het 
ongeval heeft kunnen gebeuren. (foto: Michel van Bergen)
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Koploper punt afgesnoept
IJmuiden - In en tegen As-
sendelft heeft Stormvogels 
tegen de fi ere koploper een 
verdienstelijk gelijk spel be-
haald. 
Vooral de eerste helft waren 
de Assendelfters de bete-
re ploeg, maar omdat trainer 
Jeroen Kroes zijn team een 
verdedigend concept had 
meegegeven en de IJmui-
dense doelman Danny Adri-
chem aardig wat spectacu-
laire reddingen verrichtte, 
slaagde Assendelft de eerste 
helft er niet in een bres in de 
IJmuidense verdediging, met 
de goed spelende Gregory 
van Nieuwkoop en JOS Jan-
sen in het centrum, te slaan.
Met lange ballen en verre in-
gooien naar hun voorwaart-
sen veranderde Assendelft 
de tweede helft haar tactiek, 
maar dat systeem werd snel 
voorspelbaar voor Storm-
vogels waardoor men meer 
grip op de wedstrijd kon krij-
gen. Kansen bleven dan ook 
niet uit en vooral spits Basti-
aan Scholten was niet geluk-
kig met zijn schoten.
In de slotfase mocht A-juni-
or Raoul van de Berghe zijn 
debuut in de hoofdmacht van 
de IJmuidenaren maken.
Het laatste kwartier werd nog 
heel spannend omdat beide 
teams de drie punten in de 
wacht wilden slepen. Maar 
omdat de beide verdedigin-
gen niet wensten te capitule-
ren, stond de beginstand nog 
steeds op het bord: 0-0.

Ondanks dit gelijke spel blijft 
Stormvogels op twee fron-
ten strijden om het perio-
dekampioenschap: in de re-
guliere competitie heeft het 
team van Kroes LSVV en FC 
Uitgeest in het vizier; in de 
strijd om de derde periode is 
de achterstand op de koplo-
pers Kolping Boys en Zaan-
landia drie punten en laatst-
genoemde vereniging komt 
zondag a.s. naar sportpark 
Zeewijk.
Stormvogels-zaterdag speel-
de thuis tegen ASV Arsenal 
en omdat de uitwedstrijd in 
november jl. met 10-0 verlo-
ren ging, was het team van 
Marco Adema dubbel en 
dwars gewaarschuwd tegen 
de Amsterdammers.
Arsenal ging overrompelend 
van start, maar creëerde heel 
weinig kansen. Halverwege 
de eerste helft nam Storm-
vogels, spelend met een aan-
tal invallers, het initiatief over 

en kreeg aardig wat kansen: 
Rick Kluijskens zag een af-
standsschot van 25 meter af-
ketsen op de lat en Fatih Ak-
su zag de Arsenal-doelman 
met zijn vingertoppen via de 
lat redding brengen. 
De tweede helft was Storm-
vogels opnieuw de bovenlig-
gende partij en creëerde  vele 
kansen. Tegen de verhouding 
in nam Arsenal na een kwar-
tier de leiding, 0-1. Storm-
vogels bleef daarna beuken 
op het Amsterdamse doel en 
pas zes minuten voor tijd kon 
Robin Ulehake uit een van de 
vele hoekschoppen de gelijk-
maker aantekenen, 1-1. In de 
slotfase schoot Tim Binkhorst 
nog keihard op de lat.
Door dit gelijke spel bezet 
Stormvogels samen met Vlug 
en Vaardig de op een na on-
derste plaats.  Zaterdag a.s. 
opnieuw een thuiswedstrijd 
en wel tegen Zandvoort. (fo-
to: Hans Willemse)

Velsen laat punten liggen
Driehuis - Onder een prach-
tige lentezon nam Velsen het 
op tegen Spirit ’30 in Hoog-
karspel. De thuiswedstrijd 
was gemakkelijk gewonnen 
en daar zag het ook vanmid-
dag naar uit. Binnen tien mi-
nuten stond Velsen riant 
met 0-2 voor. Een strafschop 
van Tim Groenewoud we-
gens hands werd door doel-
man Michael Maes gepareerd 
maar Donny Koning kon de 
bal vervolgens alsnog ach-
ter de doelman schieten: 0-1. 
Twee minuten later een mooie 
aanval van Velsen waarbij Tim 
Groenewoud Donny Koning 
de diepte instuurde. Zijn af-
gemeten voorzet werd door 
Steef van Wees hoog in de 
touwen geschoten: 0-2. 
Velsen was oppermachtig en 
Spirit ‘30 liet het allemaal ge-
beuren. Rustig combinerend 
zette Velsen diverse aanval-
len op maar miste verdere 
kansen de voorsprong te ver-
groten. Pas na een minuut of 
twintig werd Spirit gevaarlijk. 
Sander van der Lugt tikte de 
bal uit een inzet van Maar-
ten Smit over het doel. Lang-
zamerhand kreeg de thuis-
ploeg meer lef en tien minu-
ten voor rust was het 1-2. Een 
snelle aanval over rechts be-
landde via Gertjan Comman-
deur bij Rob Reus die de bal 
langs Sander van der Lugt tik-
te. Goede mogelijkheden voor 
Velsen werden daarna gemist: 
Erik Metgod vond na een cor-
ner van Sander Loogman een 
verdediger die de bal van de 

lijn haalde en Sander Loog-
man zag even later een schot 
hoog over gaan.
Na rust ging Spirit ‘30 op zoek 
naar de gelijkmaker en blok-
te Mischa Plug een harde pe-
gel van Rob Reus. In de te-
genaanval was Donny Ko-
ning dicht bij een treffer maar 
doelman Maes redde terwijl 
Lennaert Bakker aan de an-
dere kant Sander van der Lugt 
op zijn weg vond. Uiteindelijk 
kreeg Spirit ‘30 loon naar wer-
ken. Invaller Roel Botman zet-
te voor van links waarna col-
lega invaller Patrick Oud van 
der Lugt kansloos liet: 2-2. 
Van Velsen noteerden wij al-
leen nog een ziedend schot 
van Tim Groenewoud vanaf 
zo’n 25 meter: doelman Maes 
maakte er ternauwernood een 
corner van. 
Het geloof in een goed resul-
taat was bij Velsen al eerder 
verdwenen. Spirit was blij met 
een punt, Velsen liet er twee 
liggen.

Kuba Velser 
Voetbal Toernooi

IJmuiden - Zondag 1 mei 
organiseert het Kuba Jonge-
ren Orgaan (Onderdeel van 
de Kuba Moskee) het Velser 
Voetbal Toernooi. 
Het doel van dit toernooi is 
verbroedering tot stand te 
brengen door middel van 
sport. Het toernooi wordt ge-
houden op het terrein van VV 
IJmuiden en de deelnemers 
bestaan uit teams van de Ku-
ba moskee, overheidsdien-
sten en bedrijven uit Velsen 
en omstreken. Er wordt over 
halve velden gespeeld met 
zeven tegen zeven personen.
Het terrein bij VV IJmuiden 
is deze dag gratis toeganke-
lijk voor het hele gezin. Ook 
wordt er een toernooi gehou-

den voor de jeugd van 8 tot 
12 jaar. Alle kinderen kunnen 
zich daarnaast vermaken met 
verschillende kinderattrac-
ties en activiteiten die op de-
ze dag worden gehouden.
Wilt u ook met een team 
meedoen? Er zijn nog plek-
ken beschikbaar. 
Aanmelden kan via de Face-
book pagina van het toernooi 
https://www.facebook.com/
velservoetbaltoernooi/ of via 
e-mail naar k_j_o@live.nl. 
VV IJmuiden zoekt nog deel-
nemers voor het senioren-
team. 
Voor vragen kan men contact 
opnemen met Wybe Jaspers 
via 06-38295573 of wjas-
pers@multiweb.nl.

4 voor 12 bij IJmuiden
IJmuiden - IJmuiden 1 
speelde zaterdag 2 april in 
Amsterdam tegen ZSGO/
WMS. Na de 4-1- winst vori-
ge week in de oefenwedstrijd 
tegen de nummer 2 in de 4e 
klasser UNO werd vandaag 
gehoopt op een overwinning.
Beide ploegen starten wat 
afwachtend en de eerste 
kans is voor IJmuiden maar 
de keeper van ZSGO/WMS 
weet de bal tot de corner te 
tikken. Deze corner levert 
een counter op van ZSGO/
WMS en als de centrale ver-
dediger van IJmuiden de fout 
in gaat is het 1-0 omdat ook 
de keeper niet geheel vrijuit 
gaat. Na 25 minuten spelen 
lijkt het of IJmuiden de thuis-
ploeg onder druk weet te zet-
ten maar IJmuiden speelt erg 

onrustig en een reële kans 
valt niet waar te nemen. Dat 
de rust maar met 1-0 aan-
breekt is voor IJmuiden meer 
geluk dan voetbal wijsheid.
De 2e helft is nog geen 10 
minuten bezig of de voor-
stopper van IJmuiden gaat in 
de fout en ZSGO/WMS pro-
fi teert er optimaal van en 
scoort de 2-0. Van het spel 
van de thuisploeg kunnen 
de toeschouwers niet onder 
de indruk raken maar indivi-
dueel hebben zij meer kwali-
teiten in huis dan de bezoe-
kers. Nadat in de 60ste mi-
nuut een schot op de goal 
een prooi lijkt te worden voor 
de IJmuiden keeper raakt de 
bal de haren van een ZSGO/
WMS, wordt iets van richting 
veranderd en belandt in het 

net, 3-0.
Een minuut wil de IJmuiden 
keeper de ingeschoten bal 
wegstompen maar hij mist 
en de 4-0 is een feit. De on-
macht van de IJmuiden spe-
lers druipt er inmiddels af en 
als de IJmuiden keeper we-
derom de fout in gaat wordt 
de einduitslag bepaald op 
5-0.
De thuisploeg was niet zo 
goed als de uitslag doet ver-
moeden maar IJmuiden cre-
eerde maar enkele kansen 
en grossierde in individue-
le fouten. De voetbalklok is 
van 5 voor 12 naar 4 voor 12 
gesprongen en hopelijk tapt 
IJmuiden volgende week in 
de uitwedstrijd tegen Blauw 
Wit/Beursbengels dan uit 
een ander voetbalvaatje.
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IJmuiden - Komende vrij-
dag en zaterdag is het toneel 
van Stadsschouwburg Velsen 
omgetoverd in de wereld van 
Doornroosje. Wie bij die mu-
sical denkt aan een zoetsap-
pig verhaal, staat een verras-
sing te wachten. Doornroosje 
is en blijft dan wel een sprook-
je, maar Eigenwijs kan niet an-
ders dan zijn naam eer aan 
doen, wat in dit geval betekent 
dat de show bol staat van kol-
derieke elementen. 
De dorpsgenie in het stuk (Ni-
na Koreman) zou bij ‘kolde-
riek’ kunnen roepen: ‘Kluch-
tig en grappig’. Koning Lode-
wijk (Tabor Idema) die dol is 
op feesten en lekker eten, zou 
zich eerder afvragen of het de 
naam van een gerecht is. Zijn 
koningin Isabel (Emma Wa-
gemans) doet in alle omstan-
digheden haar best om de eti-
quette hoog te houden, maar 
ze krijgt met wel heel verschil-
lende types te maken. Zoals 
met het narcistische konings-
paar van de zwarte bergen 
(Maartje Stut en Sven Star-
ken) en vooral met hun zoon 
Maurice die Doornroosje wak-
ker zou moeten kussen (Mike 

Weeda). Op haar tiende ver-
jaardag heeft Doornroosje (Si-
enna Klepper) een gruwelijke 
ervaring met de jonge Mau-
rice (Jean Paul van Straaten), 
maar zij ontmoet die dag ook 
de nuchtere tuinmanszoon Jo-
nathan (Maarten Zwart). Is dat 
voorzien door de goede fee-
en? Door alles heen loopt de 
slechte fee Diadora (Beatrijs 
Hammerstein) in ieder geval 
met groot plezier de boel fl ink 
te verzieken. De volwassen 
Doornroosje en Jonathan wor-
den neergezet door Daphne 
Boots en Fabian Eijking. Eind 
goed al goed? Komt dat zien!
Eigenwijs Musicalkids Velsen 
trakteert het publiek ook nu 
weer op een spetterende show 
met imposante decors die 
prachtig worden belicht, mooie 
kostuums, een geweldige band 
in de orkestbak en vooral met 
het pure enthousiasme van de 
spelers. De muziek is bijzon-
der gevarieerd: van regelrech-
te pop tot een ballade, van een 
gospel tot lekkere rock.
Kaarten à 17,50 euro zijn ver-
krijgbaar via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of via te-
lefoonnummer 0255-515789.

Velsen - Paus Franciscus 
heeft een heilig jaar van 
Barmhartigheid afgekon-
digd en zelf als voorbeeld 
de voeten gewassen van 
vluchtelingen en hun be-
geleiders. Als Franciscus-
parochie willen zij op eigen 
wijze aansluiten bij dit ini-
tiatief. Natuurlijk doen ze 
al het een en ander, maar 
iets extra’s zou wel mooi 
zijn. Een werkgroepje buigt 
zich hierover en bekijkt on-
der andere wat zij kunnen 
betekenen voor de tachtig 
statushouders die naar het 
Missiehuis komen. Op zon-
dag 10 april staan de deu-
ren van drie kerken een 
keer extra open. Een mid-
dag van ‘ont-moeten’. Niets 
moet, maar er gewoon 
even zijn voor elkaar. De 
de kerk binnen lopen voor 
een praatje, gewoon even 
rondkijken, een kopje thee 
of koffi e, een hapje en een 
drankje met bekenden en 
onbekenden. Om daar iets 
extra’s van te maken heb-
ben de verschillende ker-
ken op hun eigen wijze daar 
iets aan toegevoegd. In de 
Adelbertuskerk in Haarlem 
staan de nodige spelletjes 
klaar en kan men met een 
handleiding de kerk be-
zichtigen. In de Pieterkerk 
aan de Zuiderkruisstraat in 
IJmuiden wordt naast de 
koffi e en een drankje aan-
dacht besteed aan de ge-
schiedenis. Misschien vindt 
men nog bekenden terug in 
de foto boeken uit de ze-
ventiger jaren. Of komt u uw 
eigen naam tegen in de ou-
de doopboeken. In de En-
gelmunduskerk in Driehuis 
wordt aandacht besteed 
aan de geschiedenis en de 
inrichting van de kerk. En 
misschien vindt u het ook 
wel leuk op daar op de foto 
te gaan met de paus.

Een middag 
van ontmoeten

Speel mee tijdens 
Reünistenconcert Soli
Velsen - In 2016 is het pre-
cies veertig jaar geleden dat 
het Muziekvereniging Soli haar 
Muziekcentrum realiseerde 
naast station Driehuis. Om dit 
heugelijke feit te vieren orga-
niseert Soli een reünistencon-
cert op zaterdag 14 mei. Hierbij 
worden oud-leden en geïnte-
resseerden van harte uitgeno-
digd mee te spelen. Als u niet 
over een eigen instrument be-
schikt, dan is het mogelijk deze 
dag eentje te lenen van de ver-
eniging. De muziek die wordt 
gespeeld is leuk voor alle ni-
veaus muzikanten. ’s Ochtends 

wordt er eerst onder leiding 
van dirigent Ineke Wentink ge-
repeteerd. Ook na de goed-
verzorgde lunch repeteren de 
gastmuzikanten samen met le-
den van de vereniging verder. 
Om 16.00 uur ’s middags is de 
uitvoering. Aanmelden voor dit 
unieke concert kan door voor 
25 april een mail te sturen naar 
evenementen@soli.nl onder 
vermelding van uw naam, het 
instrument u bespeelt en of u 
een instrument van Soli wilt le-
nen deze dag. Er wordt van alle 
deelnemers een kleine bijdra-
ge van 10 euro gevraagd.

Santpoort-Noord - Op 
dinsdagavond 12 april om 
20.00 uur starten de repeti-
ties van het tweede Sings-
piration-zangproject in de 
Dorpskerk Santpoort. Dit 
jaar is het thema ‘Op reis 
en onderweg zijn’. De uit-
voering is tijdens de jaar-
lijkse Zomerzangnacht 
2016 op 18 juni. Er zijn ne-
gen repetities. Deelname 
kost 36 euro. Aanmelden 
via symphonia@xs4all.nl 
of 06-21805104 (Antje de 
Wit).

Singspiration 
zangproject

Judoka’s Oyama 
winnen medailles

Velserbroek - Vijf judoka’s van 
Oyama deden zondag mee aan 
het Pascal Proper Ontwikke-
lingstoernooi in Wognum. Al-
le vijf haalden zij een podium-
plaats. Megan du Pon werd 
kampioen in de gewichtsklas-
se  24 kg, Djayden Hulsman (30 
kg) en Tideman van Keeken 
(25 kg) behaalden een twee-
de plaats en Sophie Rowoud 
(32 kg) en Jordi Wijnja (30 kg) 
wisten het brons in de wacht te 
slepen.
Het Pascal Proper Ontwikke-
lingstoernooi is van oudsher 
een judotoernooi waar de top 
van de Noord-Hollands judo-
jeugd samenkomt. Judoka’s 
met een witte, gele en oran-
je band doen aan dit toer-
nooi mee. Judoclub Oyama uit 
Velserbroek is de afgelopen 
maanden sterk vertegenwoor-
digd op verschillende regiona-
le judotoernooien, en zo ook in 

Wognum.
Bij de witte banden wisten Sop-
hie Rowoud en Tideman van 
Teeken als respectievelijk een 
derde en tweede plaats in de 
wacht te slepen en bij de ge-
le banden werd Djayden Huls-
man in de categorie tot 30 kg 
tweede. De dag werd afgeslo-
ten met een eerste een derde 
plek bij de oranje banden voor 
Megan du Pon en Jordi Wijnja.
Judoclub Oyama zet sinds be-
gin 2016 sterker in op wedstrij-
den. Er is een speciale wed-
strijdselectie geformeerd en de 
trainers Jan-Mark Janmaat en 
Jimmy van Meurs begeleiden 
de jonge judoka’s. De komende 
tijd zullen de judoka’s van Oy-
ama ook meedoen aan het To-
ny Wagenaar Toernooi in Zaan-
dan (24 april), het Judo Event 
op 22 mei in Amsterdam en het 
Toradoshi Open Beverwijkse op 
12 juni in Beverwijk.

Protest tegen 
beheerschuur Waterland

Velsen-Zuid - Een aantal 
buurtbewoners en afgevaar-
digden van Stichting tot be-
houd van Waterland heb-
ben een brief aan de ge-
meenteraad van Velsen ge-
schreven als protest tegen de 
bouwplannen op Waterland.  
Woordvoerder Ruud Wierda 
heeft vorige week tijdens de 
raadscarousel al ingespro-
ken. Wierda heeft het over 
desastreuze gevolgen voor 
het landschap.
,,Het gaat niet om een be-
heerschuurtje ergens achter 
op het landgoed’’, zegt hij. 
In de brief wordt gewezen op 
verschillende onjuistheden. 
Zo vinden zij de term beheer-
schuur niet kloppen: het gaat 
om een groot gebouw met 
twee verdiepingen met be-
neden onder meer een paar-
denstal en een kantine. Waar 
het gaat om de vervanging 
van een stal (van 100 m2) 
door een van 200 m2, zoals 
in de aanvraag staat, geven 
zij aan dat de oorspronke-
lijke stal voor vier dierplaat-
sen ongeveer 37 m2 zou zijn. 
Ook zeggen zij dat er al een 
beheerschuur is, een hout-
schuur van 100 m2. Opgeteld 
bij de nieuwe schuur zou dat 
totaal 300 m2 zijn, dus niet 
de genoemde 200 m2. Ook 
vinden de briefschrijvers het 
vreemd dat wordt afgeweken 
van alle beperkingen in maat-
hoogte in het bestemmings-
plan. Waarom is er dan een 

bestemmingsplan?
Ook over het aantal paarden 
dat wordt gehouden zijn er 
verschillen. Volgens het be-
stemmingsplan zijn vier hob-
bypaarden het maximum, 
maar er worden nu zes paar-
denboxen ingetekend in de 
nieuwe schuur. En op het 
landgoed zouden twaalf paar-
den lopen. Begrazing en bio-
logisch beheer worden aan-
gevoerd als reden voor het 
toestaan van paarden. In de 
brief vraagt men zich af waar-
om daarvoor een kantine no-
dig is en wat het doel van de 
renpaarden is, begrazing?
Volgens de briefschrijvers 
is de ligging van de nieu-
we schuur wel degelijk in 
het zicht van de openba-
re weg. Men ziet dit als een 
zeer grote aantasting van dit 
als cultuurgoed te bescher-
men landschap. Bovendien 
ligt de plaats van de beoogde 
stal binnen een gebied waar 
veehouderij (vanwege verzu-
ringsgevoelig gebied) niet is 
toegestaan. En ook de nieu-
we toegangsweg dwars door 
het bos is in strijd met de be-
houdende opzet van het be-
stemmingsplan.
De briefschrijvers vinden 
dat de instandhouding van 
het cultureel erfgoed voorop 
moet staan in het kader van 
het algemeen belang en ho-
pen dat de gemeenteraad het 
landgoed daadwerkelijk gaat 
beschermen.
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Stichting Santpoort viert 40-jarig   bestaan met nieuwe wandelroute
Ruim 40 jaar geleden, op 
2 maart 1976,  werd Stich-
ting Santpoort opgericht 
door een aantal veront-
ruste bewoners van Sant-
poort, die in rap tempo al-
lerlei moois  in hun dorp  
zagen verdwijnen. Uiter-
aard moest er in de na-
oorlogse periode veel ge-
bouwd worden vanwe-
ge de woningnood en de 
werkgelegenheid, maar de 
mate waarin en de manier 
waarop, waren   niet altijd 
even gelukkig gekozen. 
Het behoud van het dorps-
karakter met de eigen ty-
pische bebouwing en het 
groen, is waar Stichting 
Santpoorter voor gaat.  

Al die jaren heeft de stich-
ting veel werk verzet met be-
trekking tot ruimtelijke plan-
nen  en het beleid voor land-
schap en groen. Het voert 
hier te ver om ze allemaal te 
noemen, maar een paar re-
cente gebeurtenissen mogen 
niet onvermeld blijven. Na 
jarenlange inspanning  ziet 
het ernaar uit, dat de ‘groe-
ne scheg’, het open groe-
ne gebied tegenover station 
Santpoort-Noord vrij zal blij-
ven van bebouwing. De Bos-
beekschool, die daar moge-
lijk zou komen, is op de oor-
spronkelijke plek herbouwd. 
Daarbij heeft Stichting Sant-
poort zich ook sterk heeft ge-
maakt voor het behoud van 
het oude trappenhuis met de 
wandtegeltableaus en het te-
rugplaatsen van het “lam van 
Velsen’. 

In Santpoort-Zuid heeft zij 
keer op keer gepleit voor een 
aantrekkelijke invulling van 
het Novaterrein, passend bij 
het dorpskarakter van Sant-
poort-Zuid. 
 
Uit bezorgdheid voor het be-
houd van de Ruïne van Bre-
derode is in samenwerking 
met anderen het comité Te 
Wapen voor Brederode op-
gericht. Uiteindelijk is er nu 

duidelijkheid over de ruïne.  
Sinds januari 2016 is zij on-
dergebracht bij de nieuwe 
Nationale Monumenten Or-
ganisatie (NMO).  

Bij het 25-jarig bestaan van 
Stichting Santpoort in 2001 
is de Brederoderoute gerea-
liseerd om meer bekendheid 
te geven aan de rijke historie 
van Santpoort. De route be-
staat uit: bewegwijzerings-
bordjes, tekstborden met his-
torische informatie op diver-
se plaatsen, een  routebe-
schrijving met kaart en een 
tekstboekje met historische 
achtergrondinformatie. De  
historische informatie is ge-
digitaliseerd en vanaf 12 april 
via de website van de stich-
ting voor elke belangstellen-
de in te zien. De vernieuw-
de routebeschrijving is vanaf 
12 april verkrijgbaar bij Klein 
Centraal, Bredero Boeken, de 
Ruïne, De Zandhaas, horeca-
boerderij Duin en Kruidberg.

Brederodejaar   
In april 2016 is het precies 
450 jaar geleden dat Hendrik 
van Brederode uit Vianen het  
Smeekschrift aanbood aan 
Margaretha, de landvoogdes. 

Hierin werd gesmeekt de 
strenge maatregelen, die de 
koning van Spanje, Filips II, 
uitvaardigde in de Nederlan-
den, te verzachten. Het bleek 
tevergeefs, waardoor de on-
afhankelijkheidsstrijd van De 
Nederlanden begon.    

De familie Brederode heeft 
ook bij het ontstaan en de 
groei van Santpoort een be-
langrijke rol gespeeld. Het 
kasteel verschafte werkge-
legenheid. Door Reinout III 
werd in 1537 toestemming 
gegeven voor het graven van 
de Jan Gijzenvaart voor het 
zandtransport uit een zande-
rij in het huidige Santpoort-
Zuid, wat de start betekende 
van de latere ontwikkeling.
      
Het Brede Rode Lint 
In het Brederodejaar organi-
seert de Stichting weer een 
serie kaarslichtlezingen op 
de Ruïne met daarop aan-
sluitend excursies, dit keer 
in samenwerking met de En-
gelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Alle verdere informa-
tie over de route en de lezin-
gen en de stichting zelf kunt 
u vinden op de website www.
stichtingsantpoort.nl.

Brederoderoute

Een cultuurhistorische wandeling door Santpoort

routelengte 7 km
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende wedstrijd: maandag 11 februari 20.00 uur Telstar - NAC

High Tea op een 
bijzondere locatie!
Telstar Horeca organiseert 
op vrijdag 17 juni en vrijdag 
8 juli een High Tea in het 
Rabobank IJmond Stadion. 

Gasten worden worden met 
een welkomsdrankje oontvan-
gen in de Witte Leeuwen Kooi 
waarna een ‘English’ tea, sma-
kelijke taarten en diverse har-
tige lekkernijen en sandwi-
ches worden geserveerd - al-
les uit eigen keuken. De kok 
van Telstar, Amerikaanse van 
origine, heeft als specialiteit 
het verzorgen van High Tea’s 

die ze voor veel verschillen-
de bedrijven reeds heeft ver-
zorgd. 

Wilt u ook High Tea’en in een 
stadion? Dan bent u van har-
te welkom. De middag wordt 
opgeluisterd door live-muziek 
van Mieke Koers. En wilt u na 
de High Tea nog een drankje 
drinken, dan is de bar voor u 
geopend. Meldt u zich vóór 10 
juni 2016 aan via horeca@sc-
telstar.nl of via 0255-546920 
en wees verzekerd van een 
leuke én lekkere middag!

Profvoetballer is ook vrijwilliger School’s cool

Tom Beissel helpt 
eersteklasser Abdoel
Abdoel zit nu bijna een 
jaar in de brugklas. De 
overstap van de groep 8 
naar de middelbare school 
was voor hem best las-
tig. Daarom krijgt hij daar-
bij hulp van profvoetballer 
Tom Beissel. De rechts-
back van Telstar is thuis-
mentor van School’s cool 
en helpt Abdoel niet al-
leen met huiswerk, maar 
ook met alle andere din-
gen waar een eersteklas-
ser mee te maken krijgt.

Tom is vrijwilliger bij School’s 
cool IJmond. Dit preven-
tieprogramma van Telstar 
Thuis in de Wijk, met dona-
ties van de gemeente Vel-
sen, Rabobank IJmond en 
Kinderpostzegels Nederland, 
biedt mentorbegeleiding aan 
scholieren die extra steun 
nodig hebben bij de over-
gang naar het voortgezet on-
derwijs. De vrijwillige mento-
ren helpen de (aankomende) 
brugklasser een goede start 
te maken op de middelbare 
school. De begeleiding wordt 
in de tweede klas stapsge-
wijs afgebouwd.

Abdoel vindt het extra leuk 
dat zijn thuismentor voetbal-
ler bij Telstar is. Hij houdt zelf 
erg van voetbal en is regel-
matig buiten met vrienden 
en een bal te vinden. ,,Als 
we even niet met school be-
zig zijn, praten we over voet-
bal”, vertelt hij. Tom vindt het 
leuk dat hij zijn vrije tijd nu 
nuttig kan besteden door ie-
mand te helpen: “Ik vind het 
mooi dat ik Abdoel kan hel-
pen, terwijl ik hem een tijd-
je geleden nog helemaal niet 
kende.”

En het werkt, vertelt Ab-
doel enthousiast. ,,Eerst had 
ik moeite met begrijpend le-
zen en woordenschat. Nu 
heb ik daar meestal een 7 
of 8 voor!” Toch is Tom veel 
dan een huiswerkbegeleider. 
,,Ik geef Abdoel bijvoorbeeld 
tips hoe hij op tijd op school 
kan zijn.”

De twee mannen kunnen het 
erg goed met elkaar vinden. 
Zo kijken ze vaak grappige 
filmpjes op internet of praten 
zeover voetbal. ,,Als Tom bij 
mij thuis is, is het altijd gezel-
lig en maken we veel grap-

jes”, vertelt Abdoel. 

Tom kan het iedereen aan-
raden om thuismentor bij 
School’s cool te worden: 
,,Het geeft veel voldoening 
en is eigenlijk niet zoveel 
werk, met ruim een uur per 
week ben ik er al. Bovendien 
is de periode van maximaal 
anderhalf jaar begeleiding te 
overzien.” 

Wilt u net als Tom thuismen-
tor bij School’s cool worden? 
Zie dan www.schoolscoolij-
mond.nl.

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Dennis de Nooijer 
nieuwe assistant-trainer
Dennis de Nooijer (46) wordt 
volgend seizoen assistent-
trainer van Telstar. De voor-
malige spits van Sparta Rot-
terdam, SC Heerenveen, 
NEC en FC Dordrecht tekent 
een contract voor één sei-
zoen.
De Nooijer kende een lange 
carrière en ook na zijn actie-
ve loopbaan bleef hij werk-
zaam in het betaalde voet-
bal. Zo trainde hij onder an-
dere jeugdteams van FC 
Twente en FC Dordrecht en 
was hij assistent-trainer bij 

Oranje onder 16. De Nooijer 
is nu actief als trainer bij het 
Zeeuwse Philippine.
,,Wij zijn erg blij met de komst 
van Dennis’’, aldus Michel 
Vonk. ,,Met zijn ervaring als 
voetballer én als trainer kan 
hij onze groep heel wat mee-
geven. De eerste gesprekken 
zijn heel positief verlopen en 
het gevoel is goed van bei-
de kanten. Telstar mag een 
dergelijke kans niet laten lig-
gen. Ik zie er naar uit om met 
Dennis te werken in het aan-
komende seizoen.’’
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IJmuidenaar Bert van Veen werkte in zestiger jaren als ‘dumperrijder’ op de pier

Zonder pieren geen haven
IJmuidenaar Bert van Veen 
(1940) is een kenner van 
de pieren. In de zestiger 
jaren werkte hij zelf mee 
aan de verlenging van de-
ze maritieme werken. 
Daarnaast is hij een ver-
zamelaar van alles wat hij 
over de pieren kan vinden. 
Zijn grootste genoegen zit 
hem in zijn wekelijkse ui-
tjes naar de Zuidpier en 
het strand. Hij beschouwt 
zichzelf als strandjutter 
en vertelt daar graag over. 
Maar deze keer doet hij 
een boekje open over de 
pieren.

Door Karin Dekkers

,,Weet je waarom de pieren 
nodig zijn?’’ begint Van Veen 
zijn verhaal. Ik dacht altijd dat 
ze functioneerden als golf-
brekers. ,,Dat ook’’, legt hij uit. 
,,Maar ze zijn er voorname-
lijk zodat de haven niet ver-
zandt. Zonder pieren geen 
haven.’’ De oorspronkelij-
ke pieren werden bij de aan-
leg van het Noordzeekanaal - 
vanaf 1860 - gebouwd. Ook 
daar heeft Van Veen nog fo-
to’s van (foto onder). Bij de 
aanleg van de pieren werd 
ook het Forteiland aange-
legd als verste verdedigings-
werk van de Stelling van Am-
sterdam. Want met de aanleg 
van het Noordzeekanaal werd 
de hoofdstad Amsterdam ui-
teraard in onrustige tijden 
kwetsbaar voor aanvallen van 
buitenaf.

Ook daarover weet Van Veen 
veel te vertellen. Hoewel hij 
ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog nog maar een 
peutertje was, kan hij pre-
cies aanwijzen waar oude 
schepen in 1940 vlak voor 
het Forteiland werden af-
gezonken om te voorkomen 
dat de Duitsers konden bin-
nenvaren. Daaronder de Jan 
Pieterszoon Coen. Dit was 
een groot passagiersschip 
dat voorheen werd gebruikt 
op de vaart naar Indonesië. 
Maar ook vertelt hij over de 
Tjikini en raderboot de Ko-
ningin Wilhelmina die wer-
den afgezonken. De J.P. Coen 
is tijdens de verlenging van 
de pieren dieper afgezonken 
zodat ze de haven niet blok-
keerde.

In de zestiger jaren wer-
den beide pieren van IJmui-

den verlengd. Het deel van de 
zuidpier dat naar het noorden 
afboog werd afgebroken en 
de verlenging kwam wat zui-
delijker zodat de ruimte tus-
sen de pieren groter werd. De 
zuidpier werd met 1100 meter 
verlengd tot totaal 2600 me-
ter. Daardoor werd het kanaal 
beter bereikbaar voor grote-
re schepen. Een deel van het 
Forteiland werd daarom afge-
broken.

De bedding van de nieu-
we pieren bestond uit mat-
ten van wilgentwijgen (uit 
Werkendam, Zeeland) die in 
IJmuiden werden gemaakt. 
Hierop werden stenen gestort 
om de matten te laten zinken. 
Dat gebeurde met rijdend 
materieel (de dumpers), maar 
ook met boten, onder- en bo-
venlossers. De keien kwa-
men uit Belgische steenmij-
nen. Er waren twee verplaats-
bare werkplatforms, de Lepe-
laar en de Kraanvogel, die de 
haltervormige pierdelen die 
in IJmuiden werden gegoten 
van beton, moesten plaatsen 
(foto boven). De halters wer-
den volgestort met stenen. 
Om een vaste wand te vor-
men werden er bitumen over-
heengelegd als een soort as-
falt. De firma Stolk deed de 
bovenbouw van de pieren. 
Bert van Veen werkte bij het 
bedrijf Bitumarin.

Van Veen: ,,In de zestiger ja-
ren kwam ik bij toeval aan het 
werk op de pieren. Ik voet-
balde bij VSV toen ik hoor-
de dat er chauffeurs wer-
den gevraagd voor het be-
sturen van de dumpers. Een 
opleiding was niet nodig. Als 
je het durfde werd je aan-
genomen. Door de baas zelf 
werd ik wegwijs gemaakt op 
de dumper. Het was een ma-
chine met een grote laadbak 
achterop waarin grote keien 
werden geladen. De machi-
nes kwamen uit bauxietmij-
nen uit Curacao en moesten 
tegen het zoute zeeklimaat 
kunnen. Pas later kwamen we 
erachter dat ze het toch niet 
zo lang volhielden. Het bestu-
ringssysteem, een klein stuur-
knuppeltje, moest je steeds 
van links naar rechts bewe-
gen om rechtdoor te rijden. 
Maar door het vocht en het 
zout oxydeerde het systeem, 
waardoor het tijdens het rij-
den blokkeerde. Het gebeur-
de dan ook wel dat een dum-

per daardoor de pier afreed. 
Een collega van mij is daarbij 
overleden. 

Naarmate het werk aan de 
pieren vorderde werd het 
voor dumperrijders riskanter. 
We waren steeds langer on-
derweg dus het risico op een 
blokkerend stuursysteem was 
groter. Ik wist toen samen 
met collega Loek Kramer de 
gevarenpremie voor ons om-
hoog te krijgen. Het was so-
wieso goed betaald werk. Als 
we bij slecht weer niet kon-

den werken, werden we toch 
doorbetaald. Het was wel 
pech voor de werkers aan de 
Noordpier, die kregen min-
der gevarenpremie omdat die 
pier korter is. Later werkte ik 
ook aan de Noordpier en wist 
de premie weer terug te krij-
gen. Daarna probeerden we 
meer te krijgen, maar kre-
gen nul op het rekest. We be-
sloten toen tot een spontane 
langzaamaanactie. Pech was 
dat de directie er die dag net 
was om alles te bekijken. Wij 
werden toen allemaal ontsla-

gen. Ik heb nog geprobeerd 
het goed te praten. Andere 
dumperrijders werden daar-
na weer aangenomen maar 
Loek en ik moesten het bezu-
ren. Dat was voor mij het ein-
de van het werken op de pier. 
Ik heb sindsdien van alles ge-
daan. Een opleiding houtbe-
werking, werk in de staal-
constructie, ook bij Hoog-
ovens, later bij Albatros en bij 
BP IJmuiden waardoor ik heel 
wat mensen ken. Maar mijn 
band met de pieren en de zee 
blijft altijd bestaan.’’
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Stichting Welzijn op 
weekmarkt IJmuiden

Afgelopen donderdag was de 
kraam van Stichting Welzijn 
Velsen op de weekmarkt van 
IJmuiden een groot succes. 
Er zijn door de deelnemers 
van Onbenutte Kansen al veel 
gebruiks- en cadeau-artike-
len verkocht zoals kussens, 
babyknuffels en gemozaïek-
te vazen en huisnummers. De 
producten zijn gemaakt door 
mensen, die meedoen aan in-
loop- en dagactiviteiten in de 
buurt- en wijkcentra in Velsen. 
Elk product is handwerk en 
een kunstwerk(je) op zich. De 
makers staan in de kraam en 
kunnen u adviseren. Zo doen 
de deelnemers werkervaring 
op en zien zij direct welke pro-
ducten aantrekkelijk zijn voor 
de verkoop. De inkomsten 
worden gebruikt voor nieuwe 
materialen. Op 14 april vindt u 
ons weer op de markt in Vel-

sen, meestal staan we er om 
de week. 
In de kraam is ook altijd een 
professional van Stichting 
Welzijn Velsen, die graag met 
u in gesprek gaat. Heeft u vra-
gen of wilt u gewoon praten 

over wat er speelt in uw buurt, 
kom gewoon langs.  
Of heeft u zin om mee te doen 
als vrijwilliger voor het onder-
steunen van de verkopers, 
neem contact op met Ans 
Keet, tel. 06-23803577.

Het Terras - Donderdag-
avond 21 april wordt voor de 
tweede keer het  Repairca-
fé gehouden in Dorpshuis het 
Terras in Santpoort Noord. 
Tussen 19.00 en 21.00 uur 
staan de reparateurs klaar om 
kleine reparaties te verrichten 
of u advies te geven. U kunt 
terecht met elektrische appa-
raten zoals een koffiezetap-
paraat, föhn, stofzuiger, ac-
cuboor etc. Geen grote ap-
paraten zoals wasmachines 
of koelkast. Vakkundige vrij-
willigers helpen gratis bij alle 

mogelijke reparaties. Samen 
met de bezoeker proberen ze 
een oplossing te vinden. Be-
nodigd materiaal dient u zelf 
aan te schaffen. Naast elek-
trische apparaten kunnen er 
ook horloges en klokken wor-
den gerepareerd. Heeft u een 
lekke band of defecte fiets-
verlichting, geen nood, ook 
daar is iemand voor aanwe-
zig! Daarnaast is er een des-
kundige op het gebied van 
glas in lood aanwezig, hij kan 
u advies geven of een repa-
ratie in zijn werkplaats uit-

voeren. Dit gebeurt in on-
derling overleg. Wat u wilt la-
ten repareren moet u natuur-
lijk meenemen. Helaas heb-
ben wij nog niet iemand ge-
vonden die goed overweg kan 
met een naaimachine of com-
puter. Mocht u iemand ken-
nen of bent u zelf handig op 
dit gebied, meldt u dan aan 
als vrijwilliger. Terwijl u wacht 
kunt u genieten van een kop-
je koffie en kunt u in con-
tact komen met uw buurtge-
noten. Meer weten? Bel 023-
3031228 (Janneke Cluistra)

De Stek - Iedere vrijdag is 
er in Wijkcentrum de Stek 
in Velsen-Noord koersbal. 
Koersbal lijkt op jeu de bou-
les maar dan met ovale bal-
len. Koersbal wordt met veel 
plezier door een groep seni-
oren in het wijkcentrum ge-
speeld van 9.30 tot 11.30 uur. 
Lijkt het u leuk om koersbal 
te proberen, dan bent u van 
harte welkom om een keer 
vrijblijvend mee te komen 
doen. De bijdrage voor een 
heel seizoen koersballen be-
draagt 27,50 euro. Wilt u in-
formatie over koersbal dan 
kunt u contact opnemen met 
Wijkcentrum de Stek Velsen-
Noord, tel: 02151-226445

Koersbal

De Brulboei – Zumba Gold 
is uitermate geschikt voor 
55-plussers die jong van 
geest zijn of voor mensen 
voor wie Zumba Fitness nog 
te snel gaat. Doe mee en 
houdt lichaam en geest ac-
tief en gezond! Het verschil 
met Zumba Fitness is dat bij 
Zumba Gold het tempo lager 
is. De Zumba Gold-les is een 
work-out op dynamische La-
tin muziek boordevol unie-
ke en exotische danspassen. 
Met Zumba Gold verbrand je 
calorieën, ontwikkel je spier-
kracht en verbeter je je ge-
zondheid en uithoudingsver-
mogen. Dans en geniet! De 
cursus start vrijdag 15 april 
(bij voldoende deelname)   
van 14.15 tot 15.15 uur. De 
kosten zijn 37,50 euro voor 10 
lessen. U kunt zich opgeven 
via het buurthuis of digitaal 
via www.welzijnvelsen.nl.

Zumba Gold

De Spil - Houdt u ervan om 
onder de mensen te zijn en 
houdt u van de Nederlandse 
taal? Dan zijn wij op zoek naar 
u. Voor taalles aan huis zoe-
ken we vrijwilligers. U wordt 
voor 1 uur per week, 20 we-
ken gekoppeld aan een an-
derstalige die de Nederlandse 
taal en cultuur wil leren. Les-
materiaal en ondersteuning 
krijgt u van ons. Spreekt dit u 
aan? Neem dan contact met 
Nurcan Arslan, in Buurtcen-
trum de Spil, 0255-510186 of 
stuur een e-mail: nurcanars-
lan@welzijnvelsen.nl

Taal Actief 
Velsen

Filmavond 
voor vrouwen
De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei presenteert woens-
dag 13 april weer de Film-
avond voor vrouwen. Het sei-
zoen wordt dan afgesloten 
met ‘The Intern’, een film met 
in de hoofdrol Robert De Ni-
ro, die als gepensioneerde 
van alles probeert om de ver-
veling tegen te gaan. Als hij 
op een dag een vacature ziet 
voor senior stagiair bij een 
hip modebedrijf, besluit hij 
die kans met beide handen 
aan te grijpen. De film be-
gint om 20.00 uur en kaarten 
à 2,50 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Veel plezier met 
deze leuke film! Meer weten? 
Bel 0255-510652 en zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

De Brulboei - Hoogste tijd 
voor de voorjaarsrommel-
markt in uw buurthuis! Op 
zondag 17 april kunt u ko-
men kijken naar leuke spul-
letjes om uw interieur te ver-
fraaien. De BrulboeiRommel-
markt is daar een uitsteken-
de gelegenheid voor. Ook 
voor tal van andere zaken 
kunt u terecht. Het aanbod 
is divers genoeg. Van 9.30 tot 
ongeveer 14.00 uur bent u 
welkom in Buurthuis de Brul-
boei om lekker rond te strui-
nen. De bar is geopend voor 
koffie, thee en frisdrank. En-
tree is vanzelfsprekend gra-
tis.  Wilt u zelf staan om spul-
letjes te verkopen, dan kunt 
u nog een tafel huren à 3,50 
euro. Meer weten? Bel 0255- 
510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Rommelmarkt
in de Brulboei

Repair Café
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Feest in het Brederodejaar
2016 is Brederodejaar! Er zijn ex-
cursies, verhalen en een Bredero-
de Festival. De start in Velsen be-
gint op zaterdag 9 april in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid en 
eindigt in de ruïne van Bredero-
de in Santpoort-Zuid, de bakermat 
van de Brederodes.

In de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid verricht Folkert van Bredero-
de, één van de nazaten van de Brede-
rodes, de openingshandeling in aan-
wezigheid van wethouder Robert te 
Beest. In de ruïne van Brederode ont-
hult wethouder Annette Baerveldt de 
portretten van Willem van Brederode  
(foto) en Hillegonda van Vooren, ooit 
bewoners van de burcht. Er is mid-
deleeuwse muziek, uitleg over de ru-
ine door de Heerlijkheid Brederode, 
een rondleiding en een presentatie 
van speciaal gebrouwen Brederode 
bier. Het programma is van 14.00 tot 
14.30 uur in de Engelmunduskerk en 
van 15.30 tot 17.00 uur in de ruïne van 
Brederode. U bent van harte welkom!

Hele zomer feest
Elke maand van het jaar  is er wat te 
doen in de Engelmunduskerk en op 
de ruïne. Denk aan lezingen en ex-
cursies, een verhalenfestival, en een 
voorlopig hoogtepunt is een heus Bre-
derode Festival in het weekend van 11 
en 12 juni, verzorgd door de Compag-
nie van Brederode. Alle informatie 
staat op www.brederodejaar2016.nl. 

De ruïne
De ruïne van Brederode, uit ca. 1280, 
werd gebouwd in opdracht van Wil-
lem, de tweede heer van Brederode. 
Het is een zogenaamd waterkasteel 

en het was altijd een militaire vesting 
en woonkasteel tegelijk. Het is wel 
vier keer belegerd en overvallen, en 
geheel of gedeeltelijk verwoest of ge-
plunderd. Na de laatste keer, in 1573, 
is het niet meer herbouwd. En van-
daag de dag kunnen we er nog steeds 
van genieten. 

Ook elders
Velsen organiseert het Brederode-
jaar samen met Heerhugowaard 
(Veenhuizen) en Vianen. De Brede-
rodes hebben in deze twee gemeenten 
ook hun sporen nagelaten, zoals een 
praalgraf en een gra� elder. In Vianen 
is de landelijke opening op vrijdag 8 
april. Ter gelegenheid van het Bre-
derodejaar is een boekje verschenen: 
‘Een illustere familie, drie bijzondere 
monumenten: De Brederodes in Vel-
sen, Vianen en Veenhuizen’ van Carly 
Misset. Dit boekje is beschikbaar voor 
de aanwezigen bij de opening van het 
Brederodejaar op de ruïne,  zolang de 
voorraad strekt. (foto: gemeente Vel-
sen)

Gratis compost scheppen
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2016 ligt er gratis compost voor 
u klaar aan de Wijnoldy Daniël-
slaan 53 in Santpoort-Zuid, een 
van de gemeentelijke wijkposten. 
Daar kunt u gratis compost a¢ a-

len op vrijdag 8 april tussen 08.00 
en 16.00 uur, en op zaterdag 9 april 
van 8 uur tot 14.00 uur. Breng zelf 
een schep mee en iets om het in te 
doen.

Na installatie burgemeester

Receptie Frank Dales
Op dinsdag 19 april is er een re-
ceptie ter gelegenheid van de in-
stallatie van Frank Dales als nieu-
we burgemeester van Velsen. Ie-
dereen is van harte welkom in de 
burgerzaal van het gemeentehuis.

De nieuwe burgemeester van de ge-
meente Velsen, Frank Dales, wordt 
op 19 april geïnstalleerd. Het ge-

meentebestuur van Velsen nodigt ie-
dereen van harte uit voor de receptie 
van 21.00 uur tot 22.30 uur in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis (in-
gang Plein 1945). Aanmelden vóór 12 
april via communicatie@velsen.nl. 

Tijdens de receptie worden er geen 
toespraken gehouden. (foto: ge-
meente Velsen)

Onderhoud Digitaal Loket
Het digitale loket van de web-
site van Velsen ligt er uit op za-
terdag 9 april vanaf 07.00 uur tot 
zondagmiddag 10 april ongeveer 
12.00 uur voor onderhoud. U kunt 
het loket dan niet raadplegen en 
digitaal geen afspraak maken met 
de gemeente.

De gemeente Velsen heeft een Digi-
taal Loket op haar website: een over-
zicht van alle digitale zaken die u 
met de gemeente doet – zoals pas-
poort aanvragen, een kapotte straat-
lantaarn melden of doorgeven dat u 

gaat verhuizen. Voor onderhoud ligt 
het Digitale Loket er tijdelijk uit: van 
zaterdag 9 april 07.00 uur tot zon-
dagmiddag 10 april ongeveer 12.00 
uur. In die uren kunt u dus geen di-
gitale afspraak maken met de ge-
meente, en ook niet het Digitale Lo-
ket raadplegen. De rest van de web-
site www.velsen.nl is wel in de lucht.
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Tijdens feestdagen april en mei

Gemeentehuis gesloten
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Woensdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag

Laatste kavels nog vrij

Pionieren in IJmuiden
Er zijn nog enkele bouwkavels 
over na de succesvolle verkoop op 
maandag 21 maart. 

Wilt u Pionieren in IJmuiden en het 
huis van uw dromen bouwen? Van-

af 59.000 euro heeft u al een bouw-
kavel voor een rijwoning in het Snip-
penbos, IJmuiden. Meer informatie: 
www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: 
gemeente Velsen)

14 april in bibliotheek Velserbroek

Hoe veilig is uw huis?
Losse kleedjes, wankele krukjes 
en donkere trappen – daar komen 
ongelukken van in huis. Wilt u we-
ten hoe u dat kunt voorkomen? 
Kom dan donderdag 14 april naar 
de bibliotheek in Velserbroek.

Iedere donderdagochtend is er in de 
bibliotheek van Velserbroek een ge-
zellige ongedwongen ko�  e inloop-
ochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Op 
de tweede donderdag in de maand 
schuift het Sociaal Wijkteam Vel-
serbroek om 11 uur aan; dit keer 
op donderdag 14 april. De ergothe-
rapeut en de wijkverpleegkundige 
uit het team behandelen het thema 
‘Veiligheid in huis’. Zij vertellen wat 
de gevaren zijn en wat u daar aan 
kunt doen. En natuurlijk is er gele-
genheid om vragen te stellen. 

Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam kan u helpen 

met allerlei vragen op het gebied van 
zorg en welzijn – wonen, ouderdom, 
fi nanciën, contact maken, mantel-
zorg en nog veel meer. 

Het team heeft verschillende soor-
ten deskundigheid in huis en is er 
voor iedereen. Kom gerust binnen 
om kennis te maken. Ze komen ook 
bij u thuis als u dat wilt. Aanmelden 
kan via: contact@swtvelsen.nl of te-
lefonisch via de gemeente Velsen: 14 
0255( zonder netnummer).

Duizenden ongevallen
In 2011 kwamen ruim 52.000 oude-
ren op de Eerste Hulp van het zie-
kenhuis terecht, omdat ze waren ge-
vallen in of bij huis. In 18.000 geval-
len kwam dat door onveiligheid in 
huis. De trap, de badkamer en het 
toilet waren de grootste boosdoe-
ners.

Drie vragen op Facebook

Gezond in Zee- en Duinwijk
Wat zijn de grootste gezond-
heidsproblemen in de wijk? Wat 
zijn goede oplossingen en wil je 
daar aan meewerken? Deze vra-
gen kunnen inwoners van Zee- 
en Duinwijk tot 14 april beant-
woorden op de Facebookpagina 
van Velsen.

De gemeente Velsen vraagt hen 
of ze goede voorbeelden hebben 
van activiteiten waardoor mensen 
zich gezonder voelen. Gezondheid 
wordt door heel veel factoren beïn-
vloed: of je je goed voelt, of je in een 
schone, hele, veilige en sociale wijk 
woont, of je tot op hoge leeftijd zelf-
standig kunt blijven wonen en of je 
lekker meedraait in de maatschap-
pij. Inwoners van de wijk die ideeën 

hebben over hoe je gezond kunt blij-
ven of gezonder kunt worden, kun-
nen die kwijt op Facebook.

Velsen maakt een overzicht van ge-
gevens over de gezondheid van in-
woners van Zee- en Duinwijk, een 
‘wijkscan’. Het concept staat op 
www.velsen.nl. De defi nitieve ver-
sie wordt later dit jaar als boekje 
uitgegeven. Op grond van de wijks-
can worden samen met beroeps-
krachten en inwoners uit de wijk 
plannen gesmeed om die gezond-
heid te versterken, de komende 
twee jaar. 

De vragen staan op www.facebook.
com/gemeentevelsen. Invullen kan 
tot 14 april.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
maart 2016 tot en met 1 april 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Briniostraat ong., kappen boom 
(31/03/2016) 5728-2016;
Westerduinweg 4, plaatsen 3 opslag-
silo’s (31/03/2016) 5835-2016;
Rondweg ong., bouwen loods 
(31/03/2016) 5765-2016;
Bellatrixstraat 62, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(29/03/2016) 5595-
2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 42, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(31/03/2016) 
5714-2016;
Roos en Beeklaan 44, kappen boom 
(28/03/2016) 5487-2016;
Westerhoevelaan 12, plaatsen 2 
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(29/03/2016) 5571-2016;
Hoofdstraat 96, plaatsen erker 
(26/03/2016) 5426-2016.

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen overkapping 
(29/03/2016) 5524-2016.

Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0006, onderhoud ge-

vels en verkleinen dagverblijf 
(30/03/2016) 5655-2016.

Velserbroek
Hofgeesterweg 10, vergroten woning 
met uitbouw (28/03/2016) 5470-
2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Zuid
Duin- en Kruidbergerweg ong., ge-
bruik stuk weiland als parkeerter-
rein (29/03/2016) 1738-2016.

IJmuiden
Kennemerstrand ong., plaatsen 
schanskorven (28/03/2016) 2416-
2016;
Loggerstraat 17 E, wijzigen bestem-
ming (01/04/2016) 2532-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Trompstraat 171, vergroten 1ste ver-
dieping (05/04/2016) 3912-2016;
Kromhoutstraat 56, wijzigen gevel 
en plaatsen 2 muren (01/04/2016) 
3757-2016;
Kennemerstrand ong., afgraven 
duintoppen (01/04/2016) 2646-
2016;
Scheiberglaan 33, vernieuwen en 
verhogen zijtuinmuur (04/04/2016) 
3669-2016;
Kanaalstraat 170, verbouwen 
schoollokalen tot 2 appartementen 
(30/03/2016) 2203-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 42, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(01/04/2016) 
5714-2016.

Santpoort-Zuid 
Bruno Klauwersstraat 5, kappen 
boom (05/04/2016) 4015-2016.

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 44, wijzigen voorge-
vel (05/04/2016) 5216-2016;
Meervlietstraat 64 A t/m 64 R, plaat-
sen luifel (04/04/2016) 2533-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.



Infopagina

7 april 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Besluiten (vervolg)
Velserbroek
Linie 16 9000, legaliseren berging 
(05/04/2016) 419-2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 

voor: 

IJmuiden
Briniostraat 16, plaatsen zonnepa-
nelen (01/04/2016) 3155-2016;

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 2 bomen 
(05/04/2016) 4539-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Beatline op 29 mei 2016 van 9.00 tot 
20.00 uur locatie Park Velserbeek 
t.h.v. muziekkoepel in Velsen-Zuid 
(29/03/2016) 348-2016;
Heggerijdersfestival op 8 mei 2016 

van 10.00 tot 18.00 uur locatie park 
Velserbeek  t.h.v. muziekkoepel in 
Velsen-Zuid (01/04/2016) 19326-
2015.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente van Velsen hebben 
verschillende verkeersmaatrege-
len genomen. Voor elke maatre-
gel geldt dat u bezwaar kunt ma-
ken en nadere informatie kunt 
krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat, 
staat onderaan dit bericht.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- om door middel van het plaat-
sen van het verkeersbord E4 (par-
keergelegenheid) van bijlage 1 van 
het RVV 1990 met een onderbord 
met de tekst ‘alleen voor pinnen bij 
geldautomaat’ het meest zuidelijk 
gelegen parkeervak op het wegvak 
Planetenweg, tussen de Bellatrix-
straat en de Doorneberglaan, aan te 
wijzen als parkeergelegenheid met 
als doel ‘pinnen bij geldautomaat’.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- om door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden E1 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 een par-
keerverbod in te stellen aan de 
noordzijde van Groot Helmduin 
tussen de aansluiting met de Spin-
nekoplaan en de meest oostelijk 
gelegen aansluiting van het par-
keerterrein ter hoogte van de Pla-
netenweg;

- om door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden C7 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 een geslo-
tenverklaring voor vrachtverkeer 
in te stellen op het parkeerterrein 

dat gelegen is ter hoogte van het 
kruispunt Planetenweg – Groot 
Helmduin;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden E6 van bijlage 
1 van het RVV 1990 twee algeme-
ne gehandicapten parkeerplaatsen 
aan te wijzen in de noordoostelij-
ke hoek van het parkeerterrein dat 
gelegen is ter hoogte van het kruis-
punt Planetenweg – Groot Helm-
duin;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden G11 van bijlage 
1 van het RVV 1990 met onderbord 
OB505 een verplicht fi etspad aan 
te wijzen in twee richtingen op het 
pad dat gelegen is tussen de Pla-
netenweg en het gebouw van Peu-
terspeelzaal Zoe� !, basisschool De 
Zefi er en Sporthal Zeewijk;

- om door middel van het plaatsen 
van haaientanden zoals bedoeld in 
artikel 80 van het RVV 1990 op de 
aansluiting van het fi etspad dat ge-
legen is tussen de Planetenweg en 
het gebouw de Ring op het fi etspad 
langs de Planetenweg een voor-
rangskruispunt in te stellen waar-
bij fi etsverkeer dat zich bevindt op 
het fi etspad tussen de Planetenweg 
en het gebouw van Zoe� !, De Ze-
fi er en Sporthal Zeewijk voorrang 
moet verlenen aan het fi etsverkeer 
dat zich bevindt op het fi etspad 
langs de Planetenweg;

- om door middel van het verwijde-
ren van de verkeersborden E1 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 het par-
keerverbod aan de zuidzijde van 
de Eenhoornstraat tussen de aan-
sluiting met de Planetenweg en het 
pand met adres Eenhoornstraat 2B 
op te he� en;

- om door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden E2 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 met on-
derborden met de tekst ‘ma t/m vr 
8 – 16 h’ een verbod tot stilstaan 
in te stellen op de zuidzijde van de 
Eenhoornstraat tussen het pand 
met het adres Eenhoornstraat 33 
en het pand met het adres Een-
hoornstraat 2B dat van kracht is 
op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 16.00 uur.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- het besluit om 6 parkeerplaat-
sen aan te wijzen ten behoeve van 
het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaat-
sen van borden E4, zoals bedoeld 
in bijlage I van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden met de 
tekst ‘alleen om elektrische voer-
tuigen op te laden’ en onderbor-
den OB504 (nummer 15.018 / d.d. 
10 december 2015) gedeeltelijk te 
herzien, waarbij de locatie:

a. De Kamp te Velserbroek, ter hoog-
te van huisnummer 23;

wordt vervangen door de locatie:
a. De Kamp te Velserbroek, ter hoog-

te van de kruising met het Hu-
gaardskamp.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- om door middel van het plaatsen 
van het verkeersbord D5 (links) 
van bijlage 1 van het RVV 1990 met 

een onderbord met het symbool 
vrachtverkeer op de parallelvoor-
ziening van de Kromhoutstraat, 
ten oosten van de aansluiting met 
de Westonstraat, een gebod tot het 
volgen van de rijrichting die op het 
bord is aangegeven (linksaf ) in te 
stellen voor vrachtverkeer;

- om door middel van het plaatsen 
van het verkeersbord D6 (recht-
door en/of linksaf ) van bijlage 1 
van het RVV 1990 met een onder-
bord met het symbool vrachtver-
keer op de parallelvoorziening van 
de Kromhoutstraat, ten oosten van 
de aansluiting met de Cornwall-
straat, een gebod tot het volgen 
van de rijrichting die op het bord is 
aangegeven (rechtdoor en/of links-
af ) in te stellen voor vrachtverkeer.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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