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HET TEAM VAN ALBATROS
BANDEN WENST U
VROLIJKE PAASDAGEN
Velsen - Dinsdag 11 april
waren de heer J. Kok en mevrouw A. Speelman maar
liefst 70 jaar getrouwd. Dat
betekent dat zij hun platina
huwelijksfeest vierden.
De heer Kok is geboren op 29
september 1924 in Gasselte en
mevrouw Kok-Speelman op
5 oktober 1929 in Gieten. Zij
hebben elkaar ontmoet op de
dansvloer in Gasselternijveen.
Na twee jaar verkering zijn zij
getrouwd.
De heer Kok heeft eerst op
de strokartonfabriek gewerkt
in Stadskanaal. Na een jaar
ging hij werken op een melkfabriek en verrichtte daar allerlei werkzaamheden. In 1953
was er haast geen werk meer
en toen heeft hij gesolliciteerd
bij Hoogovens. Daar heeft hij
zich opgewerkt tot ploegenchef van de kwaliteitsafdeling.
Het huwelijk werd bekroond
met drie kinderen, twee zoons
en een dochter. Deze dochter
is in 1998 overleden. Er zijn nu
zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Mevrouw Kok-Speelman heeft
in haar huwelijk altijd de zorg
voor haar kinderen gehad.
Daarnaast heeft ze jarenlang
de zieken en ouderen van de
Pinkstergemeente bezocht. Op

Iedere week
in deze krant:

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl
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dit moment zijn ze aangesloten bij de Baptistengemeente.
De hobby van de heer Kok was
tuinieren. Hij heeft jaren een
volkstuin gehad in de Heerenduinen.
Het geheim van een gelukkig
huwelijk ligt volgens het echtpaar in geven en nemen.
De gezondheid van de heer
en mevrouw Kok-Speelman

gaat helaas achteruit. Mevrouw zit vanaf 1988 in een
rolstoel en de heer Kok vanaf
2014. Het echtpaar Kok woont
sinds 1953 in Velsen. Eerst aan
de Tuindersstraat, daarna 18
jaar aan De Ticht, van 2005 tot
2015 in De Hofstede en vanaf
2015 wonen ze in Woonzorgcentrum Huis ter Hagen. (foto:
gemeente Velsen)

Politie zoekt getuigen
IJmuiden - De man die
zondagnacht dood werd
aangetroffen in een auto aan de Roolandweg in
Haarlem-Schalkwijk is een
18-jarige inwoner van die
stad. Het slachtoffer heeft
zijn fatale verwondingen
mogelijk opgelopen in de
Betelgeuzestraat in IJmuiden, waar maandagochtend bloedsporen werden
aangetroffen.
De recherche heeft op beide plaatsen uitgebreid onderzoek gedaan. Buurtbewoners
melden dat het ‘s nachts onrustig is geweest bij de garageboxen naast de Action in
IJmuiden.
De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts heb-

Informatie
van de gemeente
Velsen

Museumboerderij “Jan Makkes”

Exposities 2017

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN
do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

DEZE WEEK IN DE KRANT

Lang leven
de huid
ben gezien in de omgeving
van de Betelgeuzestraat. Zij
worden verzocht te bellen
met 0900-8844. Ook mensen
die informatie hebben over
verdachte situaties afgelopen

weekend waarbij een rode
Mercedes met kenteken 35THS-5 was betrokken, worden verzocht zich te melden
bij de recherche. (foto: Michel
van Bergen)
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Beide winkels Geels
Meubelen open op
Tweede Paasdag
IJmuiden – Op Tweede
Paasdag zijn beide filialen
van Geels Meubelen. gevestigd aan Lange Nieuwstraat 182-188 en Willemsbeekweg 64 van 11.00 tot
17.00 uur geopend en hebben zij een erg leuke Paasactie. Van 12 tot en met 23
april krijgt men bij besteding van minimaal 500 euro een dinerbon van 50 euro
cadeau, te besteden bij restaurant Dingespoort.
Bij restaurant Dingespoort,
sinds 2003 gevestigd aan
Hoofdstraat 188 te Santpoort-Noord waant u zich in
de Valkenburgse grotten en
kunt u genieten van heerlijke gerechten, vers bereid
door de enthousiaste en
vriendelijke eigenaren Jos
en Annelies.
Bij Geels Meubelen aan
Lange Nieuwstraat vindt
u de allernieuwste woontrends en staat de showroom weer vol met nieuwe
collecties. Geels Meubelen
werkt voornamelijk met bekende merken zoals Urban
Sofa, eerste klas zitmeubelen die geheel naar wens
te personaliseren zijn. Met
keus uit talloze opties, zitcomforts en stoffen met een
hoge kwaliteit stelt u eenvoudig een eigen bank samen voor elk budget. Urban
Sofa is dan ook erg populair
bij Geels Meubelen. Niet alleen het model ‘San Remo’
doet het erg goed, maar zeker ook ‘Merano’ valt onder de vele topmodellen die
u bij Geels Meubelen kunt
bewonderen. Hiernaast is
‘Floris van Gelder’ één van
de lifestyle collecties van
Urban Sofa die u zeker moet
gaan zien. Stoere eigentijdse loungebanken voor een
scherpe prijs.
Als u van sfeervolle lande-

lijke meubels houdt is het
merk ‘Richmond Interiors’
interessant, een aanwinst
voor uw interieur en in maar
liefst 15 kleuren leverbaar.
Of het nu gaat om eetkamertafels, wandmeubelen,
salontafels, tv-kasten, buffetkasten of slaapkamermeubelen er is altijd wel iets
te vinden wat bij u past.
Naast de overige merken die u aantreft bij Geels
Meubelen, ziet u ook het
merk Eleonora meubelen.
Deze kenmerken zich door
de unieke designmeubelen in de meest trendy kleuren en materialen. Deze ‘eye
catchers’ mogen in een interieur niet gemist worden. Eleonora geeft een
persoonlijke tintje aan uw
kijk op uw eigen wooninrichting. Tevens voor de ‘finishing touch’ de stoere accessoires van By-Boo. Deze
accessoires maken het geheel helemaal af met kleurrijke kussens, stoere industriële lampen en warme
karpetten die aan de laatste
woontrends voldoen.
Het filiaal aan de Willemsbeekweg mag u ook absoluut niet overslaan. Ook
hier staat een geheel nieuwe voorjaarscollectie, van
het Happy@Home lifestyle
concept. Dit is een mix van
moderne en romantische
meubelen die zo is samengesteld dat er een tijdloos
beeld ontstaat, passend bij
iedere woonstijl.
Bij binnenkomst in één van
de showrooms ervaart u direct de warme en welkome
sfeer van Geels Meubelen
en zoals u ruim 27 jaar gewend bent van Geels Meubelen, adviseert het vriendelijke en vakbekwame personeel u vakkundig en leveren zij een prettige service.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft of
bijzondere gebeurtenissen
die plaatsvinden. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor het
voormalige postkantoor aan
de Lange Nieuwstraat.
Begin 1952 bestaan er plannen voor de bouw van een
nieuw hoofdpostkantoor aan
het Marktplein. Het postkantoor
is dan nog samen met Scheveningen Radio gehuisvest op een
noodlocatie in een school aan
de Houtmanstraat, maar heeft
ruimtegebrek. Eerdere ideeen om een nieuw postkantoor
te bouwen aan de Rembrandtlaan en het Velserduinplein zijn
op niets uitgelopen. Het Marktplein wordt begin jaren vijftig
aangelegd als uitbreiding van
het Oosterduinplein in zuidelijke richting, tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat.
De naam ‘Marktplein’ verwijst
naar de toekomstige functie
van het plein. Op 31 maart 1955
vindt hier inderdaad de eerste
weekmarkt plaats. De gemeente wil op voorstel van architect
Dudok aan de zuidkant van het
Marktplein, halverwege de statige Lange Nieuwstraat, een
‘waardig maar sober en zakelijk
monument’ neerzetten dat aansluit bij de omliggende hoogbouw. Het kapitale kantoorgebouw wordt ontworpen door de
Amsterdamse architect Sijmons

en zal volgens de IJmuidense
postdirecteur ‘voor 200 jaar gebouwd moet worden’. De begane grond is bestemd voor de
PTT en de bovenliggende verdiepingen zijn bedoeld voor diverse gemeentelijke diensten,
zoals de Geneeskundige Dienst,
de Belastingen, Sociale Zaken
en Volkshuisvesting. Tot halverwege de jaren zestig worden de
plannen steeds gewijzigd maar
komt er van de bouw niets terecht, onder andere door onvoldoende financiering en het uitblijven van toestemming vanuit
de PTT en de provincie. Op het
onbebouwde terrein wordt jaarlijkse de Beurs voor Industrie en
Middenstand in de IJmond (BIMIJ) georganiseerd waar het
bedrijfsleven zich aan het publiek presenteert. In 1966 verrijst dan eindelijk in opdracht
van de PTT het ‘Post- en Radiogebouw’ naar een inmiddels
aangepast ontwerp van Sijmons.
Het kantoorgebouw telt 8 bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich het Postkantoor en
later tevens een vestiging van de
ANWB. Op de andere verdiepingen huizen de diverse gemeentelijke diensten. Scheveningen
Radio trekt in 1971 ook in het
gebouw en blijft daar gevestigd
tot de opheffing eind 1998. Een
andere gebruiker is de Kustwacht, vanaf haar start in 1987
tot de verhuizing naar Den Helder in 2001. Eind 2008 wordt de
grijze kolos gesloopt. Sindsdien
ligt het terrein er weer kaal bij.
Maar de gemeente heeft haar
plannen voor de ‘KPN-locatie’
al gepresenteerd: twee woontorens en een supermarkt met de
nodige parkeerplaatsen gaan
het KPN-gat vullen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Het hospice
en de huisarts

Velsen - Voorafgaand aan
de raadsvergadering van
donderdag 6 april heeft de
fractie van D66Velsen een
zogenaamde hand-in-handactie gehouden. Zij uitten
daarmee hun over het geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, transgenders,
bi-seksuelen en interseksuelen. D66Velsen wilde met deze actie aandacht vestigen
op meer tolerantie en diversiteit in de Velsense samenleving. De hand-in-hand actie is het gevolg van het mishandelen van een homostel,
na een avondje stappen op
de Nelson Mandelabrug in
Arnhem. Het afkeuren van
dit geweld werd afgelopen
week geuit door veel mensen
door de hand-in-hand actie,
waarbij stellen van het gelijke geslacht hand en hand lopen. Aan deze actie wordt in
alle geledingen van de maat-

schappij meegedaan van politici tot politie en van koks
tot bankdirecteurs tegen geweld tegen homo’s en een
tolerante samenleving.
De fractie van D66Velsen
heeft voorafgaand aan de
raadsvergadering van 6 april
gehoor gegeven aan deze
actie door hand-in-hand de
raadszaal van het gemeentehuis binnen te treden.
Met deze actie wilt D66Velsen een signaal afgeven
richting de Velsense samenleving: ,,Dit onrecht moeten
we niet over ons heen laten gaan. Velsen is een gemeente waar iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen
zijn, ongeacht geaardheid,
gender, afkomst, geloof of
huidskleur! Hand in hand lopen mag geen angst opleveren, het tonen van genegenheid mag geen aanleiding
zijn voor mishandeling.’’

‘Sneeuwwitje,
waar gaat dat heen?’

De zorg voor mensen in de
laatste fase van het leven is
een belangrijke taak van de
huisarts. Vaak is er sprake
van een kwaadaardige ziekte of een andere chronische
ziekte zoals COPD.
Als huisarts is het goed om
tijdig te praten met patiënten
en hun naasten over hoe zij
denken over het laatste stukje van hun leven als zij te horen hebben gekregen dat er
sprake is van een ongeneeslijke ziekte. Wat verwachten mensen? Wat zijn de mogelijkheden? Zijn er angsten of ervaringen die een rol
kunnen spelen? Gesprekken over dit onderwerp kunnen een hoop onzekerheden
wegnemen en rust geven.
Het blijkt dat de meeste mensen thuis willen overlijden als de tijd daar is, en
als dat niet lukt op een plek
waar men zich thuis voelt.
Thuis kan met hulp van
naasten, mantelzorgers en
wijkverpleging nagenoeg alles worden geregeld.
Steeds meer mensen kennen Hospice De Heideberg in
Santpoort Noord, vaak door
de goede verhalen die men
heeft gehoord van mensen
die er direct mee te maken
hebben gehad. Ik weet niet
of er een ideale plek is om te
overlijden, maar het hospice
in Santpoort Noord zou het
kunnen zijn. Met grote inzet
zorgen alle toegewijde medewerkers voor een liefdevol en respectvol laatste deel
van het leven van de gasten.
Op deze manier kunnen familie en vrienden in alle rust
afscheid nemen van hun
dierbare zieke, zonder overbelast te raken door alle
zorg.De vrijwilligers van het
hospice worden ook in de
thuissituatie ingezet om de
patiënt en de mantelzorgers
te ondersteunen.
Hospice De Heideberg heeft
door de jaren een belangrijke
plaats verworven bij de zorg
voor mensen in de terminale
fase van hun ziekte. Belangrijk voor de patiënt, familie
en vrienden en huisarts.

aterlessen voor kinderen gestart. Op 19 april is de eerste
voorstelling van deze nieuwe
theaterschool.
Tien lessen lang hebben de
kinderen heel hard gewerkt
om er een mooie, maar ook
grappige presentatie van te
maken. In de eerste voorstelling van Theaterschool Wat
een drama, getiteld: Sneeuwwitje…waar gaat dat heen?,
ziet u het klassieke sprookje
in een nieuw jasje. Inclusief
dwergen en een heuse prins.
Komt u ook kijken?
De voorstelling (geschikt
voor alle leeftijden) begint
woensdag 19 april om 14.30
uur in de Recreatiezaal van
de Velserhooftflat te SantVelsen – In februari is ba- poort-Noord. Kaartjes zijn te Jörgen Bakx, huisarts,
sisschoolleerkracht
Janna reserveren via de website, Bestuurslid Hospice De HeiHandgraaf met speciale the- www.jannahandgraaf.nl.
deberg

Cavallaro Event bij
Patrick van Keulxen
IJmuiden - Patrick van
Keulen Mannenmode &
Casual Jeans staat komende vrijdag en zaterdag volledig in het teken
van het Italiaanse merk Cavallaro, dat sinds dit voorjaar in IJmuiden in de rekken hangt. Voor de winkel
aan de vernieuwde Lange
Nieuwstraat staat een Fiat 500 vol met shirts. Wie
raadt hoeveel het er zijn en
dat in de winkel laat weten,
maakt kans op een prachtig Cavallaro-overhemd ter
waarde van 89,95 euro.
Maar er valt meer te beleven. Wat dacht u van shoppen terwijl u geniet van een

frisse Scroppino of een glas
Italiaanse wijn? Uiteraard
serveren de medewerkers
van Van Keulen er tussen
het geven van modeadvies
door een bijpassend hapje bij. Los van het Cavallaro Event is het sowieso de
moeite waard om een kijkje
te komen nemen, want de
winkel hangt vol met voorjaars- en zomermode van
onder andere Scotch & Soda, State of Art, PME Legend, Rehab (ook schoenen) en Vanguard. Vrijdag en zaterdag is Patrick
van Keulen geopend vanaf
09.30 uur. U bent van harte welkom!

Gratis lenteverwendag
voor (ex)kankerpatiënten
Santpoort-Noord – Inloophuis
Kennemerland
aan Wulverderlaan 51 in
Santpoort-Noord biedt een
veilige en laagdrempelige plek voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.
In verband met het 5-jarig bestaan is er op vrijdag
21 april een gratis verwendag voor iedereen die met
kanker te maken heeft (gehad).
Het programma voor deze
dag is als volgt: van 10.00
tot 10.30 uur ontvangst met
koffie/thee en iets lekkers.
Tussen 10.30 en 13.00 uur
zijn er diverse workshops.
Om 13.30 uur is er een
high tea onder muzikale
begeleiding. De verwendag
is om 15.00 uur afgelopen,
deelnemers gaan naar huis
met een mooie goodiebag!
Men kan kiezen uit de volgende workshops: Handlettering, tekenend schrijven van teksten of quotes,
om 10.30 of 11.45 uur;
Cook & Care dadel/cho-

colade en kokos/citroenballen snack workshop
om 10.30 uur; Slaap lekker: slapen kun je leren
workshop, sounder sleep
methode om 10.30 uur; ·
Klankschalenconcert om
11.45 uur en Cook & Care
smoothie workshop om
11.45 uur. Daarnaast zijn er
verwenactiviteiten met een
open karakter: massages,
hand/nagel/huidverzorging
en visagie.
Meld je aan via info@inloophuiskennemerland.nl
of bel 023-8885367 en vermeld welke workshop je
wilt volgen. Lastig om alleen te komen? Nodig iemand uit die je dierbaar is.
Diegene betaalt 7,50 euro
voor de hele dag.
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Jan Makkes: ‘In kleuren
zal hij bij ons blijven’
Regio - Ook dit voorjaar is
er rond Pasen en Pinksteren
een kleurrijke expositie van
de werken van kunstschilder Jan Makkes in zijn Museumboerderij aan Hofgeesterweg 22a in Velserbroek.
De paasexpositie is van zaterdag 8 april tot en met zondag 23 april. Vanaf Hemelvaartsdag 25 mei tot en met
5 juni is de pinkstertentoonstelling tussen 11.00 en 18.00
uur gratis bezoeken. Er is
weer veel moeite gedaan
om de mooiste werken van
de in 1999 overleden kunstschilder bijeen te brengen.
Van sfeervolle gouaches tot
kleurrijke landschappen, zijn
werk is van een enorme verscheidenheid, kenmerkend
voor de veelzijdige interesses van Jan Makkes. Als gelovig mens schilderde hij kapellen en nonnen. Maar ook
hield hij van de visserij en
van bouwtechniek, winter-

landschappen en bloemwerken. In Museumboerderij Jan
Makkes krijgt men een goed
overzicht van wat hij tekende en schilderde en waar hij
zich mee bezig hield. Hij was
geliefd bij de groten der aarden en is een van de weinige buitenlanders die een expositie had in de Manege van
het Kremlin in Moskou. In
en rond de Museumboerderij is het nu even kleurrijk als
op zijn schilderijen. Momenteel is de grote tuin op zijn
mooist en kan men er genieten van bloeiende struiken
en perkgoed, maar ook van
de prachtig gerestaureerde
kapelletjes en de eeuwenoude boerderij. Een aantal
tentoongestelde kunstwerken is nog te koop. Het in eigen beheer uitgegeven boek
‘Jan Makkes, een gedreven
kunstenaar’ is alleen hier te
koop. Parkeren bij voetbalclub VSV.

Lonneke Dort wint
Kleinkunst Festival
Velsen - Theatermaakster
Lonneke Dort(mundt) heeft
maandagavond het 30ste
Amsterdams Kleinkunst Festival gewonnen. Dat meldt de
NOS.
De in Velsen geboren theatermaakster sleepte de juryprijs, ook wel AKF Sonneveldprijs, in de wacht. Ze versloeg de twee andere finalisten, Daniëlle Schel en De
Lachende Derde. ,,Lonneke
heeft sterke liedjes die taalvaardigheid laten horen en
die kleine verrassingen in
petto hebben”, aldus het juryrapport.
,,Met een vileine en prikkelende kijk op de grotere thema’s weet ze zichzelf spannend te houden en het publiek naar haar hand te zetten.” Dort studeerde af aan

de theateracademie in Den
Bosch en werkt sindsdien
aan haar eerste programma
Want laten we wel wezen.
(foto: Amsterdams Kleinkunst Festival)

Toekomstbestendig
landschap

Groepsreis voor
mensen met dementie
Regio - De ZorgSpecialist
organiseert sinds enkele jaren groepsreizen voor mensen met dementie en hun
naasten in binnen- en buitenland. Na het succes van
2016 wordt er van 1 tot 8 september weer een mooie reis
georganiseerd naar Ommen.
Bij mensen met geheugenproblemen en met beginnende dementie kan er veel onzekerheid bestaan. Van onbezorgd op vakantie gaan is
geen sprake meer. Voor deze groep mensen organiseert
de ZorgSpecialist verzorgde
groepsreizen. Esther Vink, directeur van de ZorgSpecialist: ,,Vorig jaar zijn er groepsreizen in binnen- en buitenland georganiseerd. Dat was
zo’n succes, de deelnemers
waren zo enthousiast, dat we
besloten hebben om met regelmaat een groepsreis te organiseren.’’
De ZorgSpecialist levert
zorg en casemanagement
aan mensen met dementie
en heeft daarvoor veel ervaring in huis. Juist die specialisatie maakt een groepsreis
met mensen met dementie
goed mogelijk. “Iemand met
dementie kan in een vreemde omgeving snel in de war
raken. Het is de kunst, maar
ook een hele uitdaging, om
iemand met de juiste benadering weer op zijn/haar gemak te stellen’’, aldus Dorien,
een van de casemanagers
dementie van de ZorgSpecialist.
De reis is gepland van 1 tot
8 september. De groep verblijft in ‘de Schaapskooi’, een

ruime villa met een typische
Sallandse sfeer, die aangepast is aan mensen die moeilijk ter been zijn. Het verblijf is all-inclusive. Dat betekent dat vervoer, alle maaltijden en drankjes inbegrepen
zijn. Het gevarieerde Sallandse landschap, het historische
Ommen, de bosrijke natuur
en de verschillende culturele mogelijkheden staan garant voor uiteenlopende activiteiten. Dagelijks kunnen
de deelnemers en hun partners ervoor kiezen om daaraan deel te nemen. Niets is
verplicht. Ook is het voor de
mantelzorger mogelijk om
alleen, zonder de groep, op
stap te gaan.
Bij de ZorgSpecialist staan
kleinschaligheid en persoonlijke benadering voorop. Daarom zal de groep uit
maximaal 13 personen bestaan. Dorien: ,,Hoe meer zielen hoe meer vreugd gaat
niet altijd op. In een kleine groep leren mensen elkaar sneller kennen en zijn
zij eerder op hun gemak. Ook
krijgt iedereen dan voldoende aandacht.’’ De deskundige begeleiding is in handen
van casemanager dementie
Dorien, een verpleegkundige
van de ZorgSpecialist en een
vrijwilliger.
‘Ontdekken en ontspannen
in Ommen’, dat is het thema van deze nieuwe reis
van de ZorgSpecialist. Heeft
u ook belangstelling? Neem
dan contact op met Esther.
Vink. Mail naar esther@dezorgspecialist.nl, of bel 0646630957.

Regio - In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt
door meerdere gemeenten
samengewerkt op verschillende vlakken. Het gaat om
een groot gebied, van Lelystad tot Haarlemmermeer, inclusief Velsen, rondom Amsterdam. Het gebied is flink in
ontwikkeling, want er is nog
steeds vraag naar woningen,
recreatieruimte, maar ook is
er behoefte aan waterberging en akkerbouw. Om ervoor te zorgen dat het buitengebied bereikbaar, bijzonder en aantrekkelijk blijft
hebben alle aangesloten gemeenten getekend voor het
actieprogramma voor een
toekomstbestendig
landschap. Alleen samen kunnen
goede afspraken worden gemaakt over dit ‘Metropolitaan
Landschap’.

Overleg over
statushouders
Velsen - Raadslid Verwoort
van VVD Velsen heeft vragen
gesteld aan het college over
het krantenbericht dat Bloemendaal in het voormalige
klooster Dennenheuvel eventueel plek heeft voor statushouders. Wethouder Verkaik antwoordde dat er regelmatig contact met de buurgemeenten is over allerlei
zaken. Momenteel is er voldoende woonruimte voor
statushouders in Velsen,
mede dankzij de vier nieuwe wachtkamerlocaties (in
scholen) in Velsen. Wel beloofde de wethouder te overleggen over Dennenheuvel
als aanvullende oplossing.

Bijdrage HOV
wellicht lager
Velsen - De gemeente Velsen betaalt jaarlijks een bedrag van 167.000 euro voor
haar deelname aan het HOVVelsen project, de snelbus
met busbanen die 1 april
opende. Inmiddels is de zevende termijn (van 15) betaald. Momenteel worden alle kosten van het grote project bij elkaar opgeteld. Omdat er destijds scherp is aanbesteed verwacht wethouder
Vennik van de gemeente Velsen dat de uiteindelijke kosten voor Velsen mee zullen
vallen. Wellicht leidt dat tot
minder termijnen.
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Stekken ruilen

Olav Molenaar wint
Skiffheadrace 2017
Santpoort - Vorige week
zondag vond de Skiffheadrace op de Amstel plaats.
Roeiers uit heel Nederland
gingen de strijd aan met zichzelf en hun tegenstanders.
Vanaf april 2016 heeft Olav
Molenaar uit Santpoort in
de skiff (eenmansboot) nog
geen wedstrijd verloren.
Twee weken terug won Olav
Molenaar met zijn ploeggenoten de Head in een acht.
Dit keer moesten ze individueel starten en waren ze el-

kaars tegenstanders. Er verschenen zesendertig
J18
(Junioren t/m 18) skiffeurs
aan de start van deze achtervolgingsrace over 7,5 kilometer. In een oppermachtige race, waarbij hij twaalf
boten inhaalde, wist Olav de
overwinning te behalen. Zijn
clubgenoot Noud Scholten,
ook van KZ&RV Het Spaarne,
werd derde.
Op de foto ontvangt Olav de
prijs uit handen van oud-wereldkampioen Frans Göbel.

Maxim Geluk wint
sterk judotoernooi
Velserbroek - Maxim Geluk
heeft zondag het Pascal Proper
Judotoernooi op zijn naam geschreven. Aan dit judotoernooi
in Wognum deden de beste judoclubs van Noord-Holland
mee. De judoclub uit Velserbroek wist ook één tweede en
vier derde plaatsen in de wacht
te slepen.
Maxim Geluk verkeerd de laatste tijd in bloedvorm en wist recent al zijn wedstrijden en dus
toernooien te winnen. In Wognum zette hij deze lijn voort. In
het eerste blok wist hij al zijn
wedstrijden te winnen, met het
kampioenschap tot gevolg.
In hetzelfde blok wist zijn clubgenoot van Oyama Tideman
van Keeken een knappe twee-

de plaats in de wacht te slepen.
Hij moest het in zijn wedstrijden alleen afleggen tegen de
uiteindelijke kampioen in zijn
gewichtsklasse. Zijn zus Nanne judode ook verdienstelijk,
met het brons tot gevolg. Ook
Oyama-judoka Sam de Boer
wist in het eerste blok een derde plaats te bemachtigen.
Het tweede en laatste blok van
de dag leverde nog eens twee
derde plaatsen voor de judoclub uit Velserbroek op. Zowel Sophie Rowoud als Erik
Wellink legden beslag op het
brons. Gedurende dag vielen
de Oyama-judoka’s Noah en
Sam van Rijn, Djayden Hulsman en Jeroen Schager net
buiten de prijzen.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 22 april wordt er bij
ATV de Hofgeest van 09.30
tot 12.00 uur weer een stekkenruilochtend gehouden.
Leden van de tuin bieden
jonge groente plantjes en allerlei soorten stekken aan. U
bent van harte welkom om
ook te komen ruilen. In een
enkel geval kunt u de plantjes voor zeer lage prijzen kopen. Er zullen dahliaknollen
te verkrijgen zijn en de Fuchsiavereniging zal vele jonge
fuchsiastekken te koop aanbieden. Er is parkeergelegenheid en in de kantine staat
de koffie klaar. Er is ook een
rijk gevulde boekenkraam,
waar u voor zeer lage prijzen prachtige boeken kunt
kopen. ATV de Hofgeest bevindt zich aan het Spekkenwegje 2 in Santpoort-Noord.

Zomerbridge op
dinsdagmiddag
Santpoort-Noord – Bridgeclub Het Terras stopt dit seizoen niet, zoals de meeste
bridgeclubs per 1 mei, maar
verlengt het seizoen met twee
maanden. De helft van het ledenbestand vindt het prettig wat langer door te bridgen. Aan die behoefte is daarom gevolg gegeven. In de
maanden mei en juni wordt
er gebridged op dinsdagmiddag in Dorpshuis Het Terras
aan Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Daar niet alle leden hiervan gebruik maken is
er ruimte voor enthousiaste
bridgers die het plezierig vinden om vaker te spelen. U (en
uw bridgepartner) zijn van harte welkom: elke dinsdagmiddag in mei en juni tegen betaling van 3 euro per persoon. De
zaal is open om 13.00 uur, uiterlijk 13.15 uur is uw aanwezigheid gewenst. Om 13.30 uur
start het bridgen. Voor meer informatie: Gerda Bauritius, secretaris, 06-22069062.

Crea
Inloopcafé
Velsen-Zuid - Donderdag
13 april is er van 14.00 en
16.30 uur weer een Crea Inloopcafé Velsen op de Stationsweg 95. Vrouwen kunnen
langskomen met hun eigen
materialen of aanschuiven
bij de workshop 3D-kaarten
maken. Er worden ook hobbymaterialen verkocht. Deelname aan de workshop kost
10 euro. Losse entree kost
2,50 euro. De opbrengst gaat
naar Hospice de Heideberg.

Velserbroek - De agelopen weken vond er bijna elke dag wel een afsluiting van
een competitie plaats in Tenniscentrum Velserbroek. Op
woensdag-, donderdag- , vrijdag- en zondag organiseren
zij namelijk een damescompetitie. Hierbij speel je met
een vaste partner twaalf keer
een wedstrijd van een uur om
de veertien dagen. Voordat de
wintercompetitie in oktober
start ontvangen de deelnemers al een speelschema voor
het hele seizoen. Omdat er elke week gespeeld wordt is er
voor elk niveau wel een geschikte poule te vinden.
Na twaalf wedstrijden werd
duidelijk wie zich winnaar van
de poule mocht noemen. De
laatste speeldag werd feestelijk afgesloten met een hapje
en drankje. Tevens kregen de
nummers 1 en 2 een prijsje uitgereikt. Hoewel het een gezelligheidscompetitie is werd er
wel om de eer gestreden.
Nieuw dit jaar waren vier poules die vanuit de tennishal uit

IJmuiden waren overgekomen.
Hoewel het even wennen was
waren ook zij snel bekend met
het speelsysteem.
Op zondag 19 en 26 maart
speelden de mix- en herenpoules hun laatste wedstrijden. Omdat enkele koppels nog een inhaalwedstrijd
moesten spelen was de einduitslag tot het laatste moment
nog spannend.
Bij de heren poule 1 was
het koppel Rinaldo Groenewoud en Edwin Ferdinandus
na een onderbreking van een
jaar, weer de terechte winnaars. Peter Paul van Splunder en Maurice Otto speelden een heel goed winterseizoen en pakten hierdoor de 2e
prijs. Bij de mix haalden Winnie van Dijk en Inge Poelgeest
net 3 puntjes meer dan Jos en
Hester Korsen.
Vrijdag 31 maart konden dan
als allerlaatste de prijzen aan
de dames poule 4 worden uitgereikt. De einduitslagen en
foto’s staan op www.tcvelserbroek.nl.

Weer een titel voor
Nadine Hollander
Velserbroek - Afgelopen za- ke toernooien voor de boeg:
terdag heeft Nadine Hollan- eind april in Koblenz en eind
der uit Velserbroek de Open juni in Salzburg.
Luxemburgse karate kampioenschappen gewonnen.
Nadine, uitkomend voor het
Nederlands team, vocht in de
klasse onder 16 jaar en min
47 kilo. Zij won haar wedstrijden op een overtuigende wijze met 11-1, 10-2, 3-1
en de finale met 5-0. Nadine
traint bij Karate Kenamju in
Haarlem. Ze is hard op weg
om zich te kwalificeren voor
het Wereld Jeugd Kampioenschappen karate. Dit toernooi
wordt in oktober gehouden in
Tenerife.
Op weg hiernaar toe heeft
Nadine nog twee belangrij-
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Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.
Expositie werken van kunstschilder Jan Makkes in zijn Museumboerderij, Hofgeesterweg
22 a Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Toegang gratis. Expositie is te zien tot en met zondag
23 april.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds of
a Feather’. solo tentoonstelling
van Heddy-John Appeldoorn.
Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Vervolg op ‘Trainspotting’. Aanvang 20.30 uur.

14 APRIL

Strawberris Paastoernooi tot
en met zondag 16 april. Zie ook
www.khc-strawberries.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur.
Paaskienen in wijkcentrum
De Stek, Heirweg 2 in VelsenNoord. Er zijn twee zittingen,
vanaf 14.00 en om 1900 uur.
Het Sound of Life koor uit
Uitgeest en Het Naaldkoor uit
Santpoort-Noord zingen The
Passion in de Naaldkerk, Frans
Netscherlaan 12 SantpoortNoord. Aanvang 19.30 uur.
Mattheus Passion in vogelvlucht in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Wim Helsen ‘Er wordt naar u geluisterd’. Aanvang 20.15 uur.

15 APRIL

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Antje Monteiro en Anne-Mieke Ruyten in ‘Opvliegers in de
sneeuw’. Aanvang 20.15 uur.

Eerste Paasdag
Kofferbakmarkt Groothelmduin in Zeewijk. Van 8.00 tot
15.00 uur.
Religieuze bijeenkomst in De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Bijeenkomst begint om
10.30 uur.
Hart van Velserbroek organiseert een Paasbrunch voor iedereen in gebouw Stichting
BuitenGewoon, Galle Promenade 70 Velserbroek. Van 11.00 tot
12.30 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: gesloten.
Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten.
Algemene rondleiding op Ruine van Brederode. Om 13.00 en
15.00 uur. Om 14.00 uur een kinderrondleiding voor ouders met
kinderen van 4 tot 12 jaar.
‘Van Nature’ Rock & Pop bij
Café Bartje, Hoofdstraat 150
Santpoort-Noord. Meer info:
023-5378640/06-13935063.

op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per
kind. Opgeven via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252, dit
kan tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot 18.00 uur.
Puzzelbeurs ruilbeurs bij 2de
Kans in Velsen-Noord. Van
14.00 tot 15.30 uur.
Theaterschool Wat een drama
speelt ‘Sneeuwwitje... waar gaat
dat heen?’ in de recreatiezaal
Velserhooftflat in Santpoort-

Noord. Aanvang 14.30 uur.
Laatste bijeenkomst Muntenclub voor de zomerstop in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Toegang gratis.
Stormvogels organiseert een
sponsorloop voor Kika. Start
17.00 uur met de Guppen.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Verdwijnen’.
Aanvang 20.30 uur.

IJmuiden - Een sponsorloop samen met alle kinderen van CBS Het Kompas locatie West om papa beter te
laten maken in Amerika. Dat
is leuk, maar ook spannend
en eigenlijk ook een beetje raar vinden Sam, Liz en Evi
die aan de ontbijttafel vooruitblikken op de veelbelovende dag die voor hen ligt.
De leerlingen van de school
vonden zo ontzettend veel
mensen bereid om hen te
sponsoren, dat de lay-out
van de intekenlijst te klein
bleek te zijn en er extra namen bij werden gekrabbeld.
Dit illustreert de inzet en het
enthousiasme van kinderen,
ouders en leerkrachten om
op te staan voor vader Dennis ’t Hart die door een liquorlekkage 23 uur per dag
aan bed gekluisterd is.
Eenmaal op het schoolplein
vertelt een kleuter dat ze
gaan ‘werken’ voor de zieke
vader van zijn klasgenootje.
Juf Hanneke, die ook meedoet, legt de gedachtegang
uit: ‘Met het rennen van
rondjes over het parcours op
het schoolplein verdienen de

kinderen geld, dus zijn ze als
het ware aan het werk.’
‘Klaar voor de start’ van Kinderen voor Kinderen schalt
door de speakers en daar
rennen de kinderen zo hard
als hun beentjes hen kunnen
dragen. Hand in hand gaan
ze, met rode konen, de kaart
voor de stempelpost wapperend om hun pols. Een enkeling is zo geconcentreerd
aan het rennen dat hij met
het puntje van zijn tong naar
buiten de post gewoon voorbij rent.
Na afloop krabt een moeder
zich achter haar oor en zegt
dan lachend: ,,Wat zijn er veel
rondjes gerend! Ik heb ingezet op 10 Euro per rondje. Ik dacht als mijn dochter
3 rondjes rent is het veel, niet
wetende dat het er 14 zouden
worden.’’
In de zon glanzen de ogen
van Dennis, op een spandoek, want erbij zijn kan hij
door zijn ziekte niet.
Dankzij deze fantastische actie staat de financiële tussenstand op www.unitedfordennis.nl weer een geweldig stuk
hoger.

18 APRIL

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

19 APRIL

OIG
tweedehandswinkel
open aan Industriestraat, IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland

Even geduld a.u.b.
rtvseaport.nl/agenda

20 APRIL

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.
Expositie werken van kunstschilder Jan Makkes in zijn Museumboerderij, Hofgeesterweg
22 a Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Toegang gratis. Expositie is te zien tot en met zondag
23 april.

17 APRIL

Tweede Paasdag
Beide winkels Geels Meubelen geopend van 11.00 tot 17.00
uur.
Kinderrondleiding door de
middeleeuwse Aagje de Vertelster. Om 11.00, 12.30, 14.00 en
15.30 uur. Op Ruïne van Brederode.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: Extra geopend. Exposities ‘Holland op z’n smalst’.
Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3
Speurtochten. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Piano, altviool en klarinet
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Website RTV Seaport:

Maatjes GGZ
IJmond - Humanitas IJmond is
gestart met Maatjes GGZ. Deze activiteit richt zich op mensen die een psychische kwetsbaarheid met een min of meer
chronisch karakter hebben. In
Nederland hebben ongeveer
215.000 last van een dergelijke aandoening. Mensen die
tot deze groep behoren ondervinden nog al eens problemen op sociaal en maatschappelijk terrein. Eenzaamheid en
sociaal isolement komen dan
ook veel voor. Toch streeft de
overheid ernaar deze mensen
zelfstandig te laten leven met
behulp van hulp thuis. Isolement is niet nodig. Het gaat erom dat mensen met een psychische aandoening de regie
over het eigen leven herstellen
als ze dat tijdelijk zijn kwijt geraakt. In de maatjes GGZ activiteit wordt een deelnemer
gekoppeld aan een vrijwilliger. Hij of zij bezoekt de deelnemer eens per week of twee
weken. Samen ondernemen zij
activiteiten die de deelnemer
uit zijn isolement haalt. Bij de
start van het traject formuleert
de deelnemer een aantal doelstellingen. Het traject is tijdelijk
en duurt in principe een jaar.
Meer weten? Bel 06-13319018
of mail naar henkmathijssen@
planet.nl.

Getuigen
gezocht
IJmuiden - Op vrijdag 7 april
rond 14.00 is op de kruising
Lange
Nieuwstraat/Scheldestraat een scootmobiel aangereden door een witte personenauto. De bestuurster van
de scootmobiel heeft hier een
zware hersenschudding aan
overgehouden. Door haar halfzijdige verlamming kon zij niet
zelf de scootmobiel rechtzetten.
Gelukkig is zij geholpen door
een passant. De bestuurder
van de witte personenauto is
na de aanrijding doorgereden.
Bent u getuige van de aanrijding? Neem dan contact op via
06-36346635 of 06-30539310.
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Lezing over babbeltruc

Kofferbakmarkt
met Pasen
IJmuiden - Zondag 16 april,
eerste Paasdag, is de gezelligste kofferbakmarkt van
IJmuiden en omstreken, deze keer op het Groothelmduin in IJmuiden Zeewijk. De
markt gaat vanwege de renovatie van het Velserduinplein
voor vier keer naar het Groothelmduin. Er is ook hier een
toilet aanwezig. De kosten
blijven hetzelfde, 10 euro per
auto, 15 euro met aanhanger
en een bus ook 15 euro voor
een ruime plek. De borg bedraagt 10 euro, die krijgt men
na afloop van de markt retour. Reserveren is niet nodig, maar op tijd komen wel.
De markt begint namelijk al
om 8 uur en vanaf half 8 worden de plaatsen toegewezen.
De markt duurt tot 15.00 uur,
wie tot dat tijdstip blijft krijgt
zijn borg terug. Er kunnen 50
tot 100 auto’s meedoen. Volg
voor de locatie de oranje pijlen. Zie ook facebook.nl/kofferbakmarkt-ijmuiden of bel
06-57539029. De volgende
markten op dit plein zijn op
21 mei, 25 juni en 23 juli.

Geen
Beeckestijnpop
Velsen - Na een serieuze poging om de organisatie weer
op orde te krijgen heeft Stichting Beeckestijnpop toch
moeten besluiten om het festival op zaterdag 10 juni af te
blazen. ,,In september 2016
was er goede hoop dat er met
een kleine groep enthousiaste vrijwilligers een nieuwe
positieve start gemaakt kon
worden’’, aldus een woordvoerder van het bestuur. ,,Zij
namen de zware taak op zich
om Beeckestijnpop nieuw leven in te blazen. Organisatorische en financiële onduidelijkheid maken verdere voortgang nu helaas onmogelijk.
Wij hadden heel erg gehoopt
op een nieuwe editie in 2017
en eventueel vanuit daar verdere groei naar een stabielere basis. Wij snappen dat het
vooral vervelend nieuws is
voor alle bezoekers, vrijwilligers en andere betrokkenen.
Hen bedanken wij voor alle mooie jaren en inzet.’’ Het
bestuur bedankt de Gemeente Velsen voor het vertrouwen
in de nieuwe organisatoren.
,,Dat er nooit meer een Beeckestijnpop zal komen is nog
niet gezegd’’, aldus de woordvoerder. ,,Mocht de mogelijkheid zich weer voordoen dan
zullen we zeker die kans grijpen.’’

Driehuis - Woensdag 26
april wordt er in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis een lezing
gehouden door wijkagent
Hans Dijkstra. Hij vertelt over
de babbeltruc. De lezing

wordt georganiseerd door de
gezamenlijke ouderenbonden Velsen SGOV. De zaal is
open om 13.45 uur, aanvang
lezing 14.00 uur. Gratis toegang, Meer weten? Bel 0235384997.

Appartementen minder
goed verkocht in IJmuiden
Keurmerk Opvang voor
Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Het was woensdag een drukte van belang bij Kerbert Dierentehuis
en Knaagdierencentrum in
IJmuiden vanwege de uitreiking van het Keurmerk Opvang. Dit keurmerk vervangt
sinds december 2015 de zogeheten
Erkenningsregeling van de Dierenbescherming. Ter gelegenheid hiervan waren de wethouders
van de in dit kader samenwerkende gemeentes, Beverwijk, Heemskerk en Velsen
aanwezig alsmede de burgemeester van Uitgeest, mevrouw Verkleij.
Dat er zoveel gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig waren bij de onthulling van het kleine bordje op het toegangshek met
de tekst ‘Keurmerk Opvang’,
komt omdat het asiel de opvang verzorgt voor de eerder
genoemde vier gemeenten.

Overigens werden de knaagdierenverblijven apart beloond met een eigen Keurmerk en hiermee is Kerbert
de eerste knaagdierenopvang in Nederland met dit
keurmerk.
,,Dit keurmerk is door de
Dierenbescherming opgesteld en de controles zijn uitgevoerd door de Stichting
Venin’’, vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming. ,,Dat de knaagdierenopvang een apart keurmerk
heeft gekregen heeft ermee
te maken, dat de opvang van
knaagdieren nogal verschilt
van die van honden en katten.’’
Als afsluiting van deze feestelijke gebeurtenis ontvingen de ambtsdragers elk een
grote zak met voer van de eigen voedingslijn van de Dierenbescherming. (foto: Joop
Waijenberg)

Steun ‘in natura’
voor Voedselbank
Velsen - Voedselbank Velsen is al ruim 11 jaar actief in Velsen. In de Brulboei
wordt het voedsel ontvangen en over de kratten verdeeld.
Om het voedsel op te halen
en via de kratten weer uit te
delen is de organisatie afhankelijk van een goed geoutilleerde bus. Afgelopen
maand kon er een goede
occasion aangeschaft worden die nog wel de aparte
voorzieningen nodig had om
optimaal het vervoer te kunnen uitvoeren. Zo moest er
nog een tussenwand, een
houten vloer en een belettering worden toegevoegd.
Uiteraard zocht men naar

de goedkoopste oplossingen, omdat de kernactiviteit bestaat uit het wekelijks verzorgen van ongeveer
50 kratten voor huishoudens
die dit hard nodig hebben.
Daarmee worden zo’n 120
personen, waarvan 60 kinderen, direct geholpen.
Dankzij de donatie van houthandel Schoonhoff in de
vorm van een plaat betonplex en de hulp van het Decoratelier via Ad de Vries en
Rob van der Rol is de wagen
voorzien van een perfecte
vloer om alle voedingsproducten te vervoeren. Klasse.
Voorlopig kan de Voedselbank Velsen met het vervoer
weer tien jaar vooruit!

Jmuiden - CDA-raadslid
Cees Sintenie heeft wat vragen gesteld over bouwplan
Binnenhaven (langs de Zeeweg). Hij vroeg met name
waarom er gekozen is voor
grondgebonden woningen
en niet voor appartementen.
Hij vindt dat de raad hierover had moeten meepraten. Raadsleden ontvingen
hierover alleen een collegebericht. Het college heeft geantwoord dat de markt voor
appartementen in 2014 nog
kritisch was. Inmiddels is de

huizenmarkt een stuk verbeterd maar nog steeds blijft
de verkoop van (nieuwbouw)
appartementen achter ten
opzichte van grondgebonden woningen.
Bij nieuwbouwprojecten in
IJmuiden bleven de appartementen lang te koop staan
en moest hier en daar de
prijs naar beneden worden
bijgesteld om te kunnen verkopen. Men verwacht van
de nieuwe rijwoningen in de
Binnenhaven een goede afzetbaarheid.

Muziekvakanties in
Franse Dordogne

Santpoort-Noord - Pianist
en dirigent Justina Oosters
uit Santpoort-Noord organiseert al meer dan vijf jaar
succesvolle muziekvakanties
in haar huis in de Dordogne
in Frankrijk. Een unieke combinatie van muziek en vakantie. Veel deelnemers aan
deze weken hebben al meer
dan één keer ingeschreven.
Dit jaar is er een intensieve
pianoweek van 22 tot en met
29 juli; de pianoweek is bedoeld voor pianisten die solo of als duo willen spelen,
eventueel samen met een
ander instrument. Er wordt
minimaal 1 uur per dag per
persoon les gegeven. Daarnaast werken ze samen toe
naar een mooie muzika-

le finale aan het eind van de
week.
Een zangvakantie wordt gehouden van 12 tot en met 19
augustus. In deze week willen ze zich richten op (delen uit) de Petite Messe Solonnelle van Rossini. Behalve zangers en zangeressen
(geoefend of niet) zijn ook
instrumentalisten van harte
welkom. De uitvoering hiervan zal worden gehouden
in L’église Notre Dame de
l’Assomption te La Chapelle
Faucher.
Voor beide weken zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Meer weten? Kijk op www.
aucatalpa.nl, mail naar info@aucatalpa.nl of bel 0235389165.
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Ideeën Burgertop terug
te vinden op internet

Bushokje
Hagelingerweg
blijft
Santpoort-Noord - Op 29
juli 2016 vond een fataal ongeluk plaats met een fietsster bij het nieuwe HOVVelsen bushokje op de Hagelingerweg ter hoogte van
het Burgemeester Weertsplansoen. De afdeling Verkeer Ongevallen Analyse
van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De
bevindingen zijn gedeeld
met het Openbaar Ministerie. De gemeente krijgt geen
inzage in het proces-verbaal,
maar wel over alle verkeerstechnische informatie die
van belang kan zijn. De politie heeft geconstateerd dat
afslaand verkeer voldoende zicht heeft op fietsers op
het fietspad. Het doorzichtige bushokje staat dichtbij
de hoek op een drukke kruising. Desondanks ziet de gemeente hierin geen aanleiding om de situatie te verbeteren.

Wandelnetwerk
groot succes
Velsen - In 2016 was de officiële opening van Wandelnetwerk Midden-Kennemerland in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dit is onderdeel van Wandelnetwerk
Noord-Holland met in totaal
2000 kilometer aantrekkelijk
wandelgebied, 150 startpunten en 500 rondwandelingen.
Niets is verplicht, je kunt via
de nummers op de bordjes
en met hulp van je smartphone of pc je eigen wandeling
bedenken en dat kan vaak
al vanuit je eigen buurt. Velsen is nu nog de enige gemeente onder het Noordzeekanaal die meedoet, maar het
is de bedoeling dat het Wandelnetwerk wordt uitgebreid
naar het zuiden van de provincie. De website is in 2016
goed bezocht. En de app kent
flink wat actieve gebruikers.
In de landelijke krant de Telegraaf is een maandelijkse rubriek met een wandeling. Vorig jaar werden hier de gele route vanaf IJmuiden aan
Zee beschreven en de Brederoderoute. In de top 5 van
wandelroutes staat, heel verKijkrassend,
voor hetstation
actuele Driehuis
nieuws opbovenaan. De vijfde plaats is
www.jutter.nl
voor IJmuiden aan Zee. In
www.hofgeest.nl
Velsen zijn 15 startpunten
met een informatiepaneel.
Zie ook www.wandelnetwerknoordholland.nl.

Velsen - Op 11 februari werd
met zo’n 100 deelnemers uit
Velsen een burgertop gehouden waarbij het de bedoeling
was tot zoveel mogelijk realiseerbare ideeën te komen.
De gemeente Velsen wil een
zo groot mogelijke input van
inwoners en de Burgertop
onder leiding van ‘burgerbeest’ Remco Glas past prima in dat plaatje. Er kwamen
zo’n 300 ideeën naar boven.
Daaruit is een top tien gekozen. Daarin ideeën om Velsen aantrekkelijker te maken,
een gevarieerder woonbeleid
het loodswezen en bergings- te voeren, winkels in IJmuiwerk komen aan bod. Vanaf
de toren heeft u een panoramisch uitzicht over de haven.
Er zijn drie exposities: 95 jaar
Wijsmuller Durf en Innovatie,
Vuurtorens in Nederland en
Holland op z´n smalst. Op zaterdagmiddag 29 april is het
weer motorendraaimiddag.
In de motorenhal draaien dan
alle oude scheepsmotoren.
Een spektakel dat u een keer
moet hebben meegemaakt.
Voor kinderen zijn er drie leuke speurtochten. In het sfeervolle museumcafé bent u van
harte welkom voor koffie, thee
en iets lekkers. De Museumkaart is geldig.
Alle informatie over de extra
openingstijden vindt u op de
website www.zeehavenmuseum.nl.
IJmuiden - Dit weekeinde
was in Stadsschouwburg Velsen de uitvoering te zien van
Disney’s High School Musical van Eigenwijs Musicalkids
Velsen. Deze musical zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor alle mensen met
beide stichtingen. Men hoopt een dipje, want het enthoubinnen drie maanden met siasme en speelplezier van
een oplossing te komen.
de kinderen sloegen rechtZowel Kunstencentrum Vel- streeks over op het publiek.
sen als Stadsschouwburg Eruit sprak ook een sterke
Velsen kampen met financi- boodschap: samen zijn we
ele problemen. De gemeente sterk, en ook dat is iets waar
Velsen heeft een subsidiere- jong en oud hoop uit kunnen
latie met beide organisaties. halen. Dit jaar was het debuut
Vanwege de problemen zal van regisseur Caroline Learde gemeente een toezicht- dini en muzikaal leider Jeroen
houder aanstellen die bekijkt Heiliegers bij Eigenwijs. Het
of de afgesproken verplich- creatief team werd aangevuld
tingen wel worden nageleefd. door Patty Boeske als choreOok zal de gemeente verde- ografe. En wat hebben al dere mogelijkheden verken- ze mensen en vrijwilligers het
nen om de stadsschouwburg goed gedaan. Maar natuurlijk
en het kunstencentrum toe- ging alle aandacht naar de
komstbestendig te maken.
Eigenwijze Kids zelf, die zonder uitzondering hun talent
benutten op het podium. De
voorstelling was van begin tot
eind boeiend, kleurrijk en levendig, met humoristische en
kippenvel-momenten, wat wil
je als publiek nog meer?
Het verhaal van de sympathieke Gabriella (Meike Bur-

Museumtip voor
Pasen en meivakantie
IJmuiden –
Pierewaaien,
visje eten, strandwandeling,
schelpen zoeken, boten kijken, sluizen zien is niet compleet zonder een bezoekje
aan het Zee- en Havenmuseum aan de Havenkade 55 in
IJmuiden. Het museum is extra geopend op de middag van
Tweede Paasdag en in de beide weken van de meivakantie
van dinsdag- tot en met zondagmiddag. Let wel: Eerste
Paasdag en Koningsdag is het
museum gesloten. Ontdek in
het IJmuider Zee- en Havenmuseum de geschiedenis van
het Noordzeekanaal, de bouw
van het sluizencomplex en het
ontstaan van IJmuiden aan de
hand van foto’s, films en objecten. Ook de ontwikkeling
van de visserij en industriële
en maritieme activiteiten zoals

‘Splitsing schouwburg
en Kunstencentrum’
Velsen - Het bestuur van
Stadsschouwburg en Kunstencentrum Velsen is tot de
conclusie gekomen dat het
‘onmogelijk is geworden om
op een adequate wijze beide organisaties te besturen’.
Zij hebben daarom gekozen
voor een wijziging in het bestuur. De in januari 2017 benoemde voorzitter heeft zijn
functie neergelegd. Een van
de drie overgebleven zittende bestuursleden heeft zijn
functie nu overgenomen.
Er is besloten een commissie aan te stellen die op zoek
gaat naar een oplossing en
nieuwe bestuursleden voor

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

den beter bijeen te brengen,
cultuur en natuur meer bekendheid te geven en te komen tot een steunpunt voor
nieuwe energievormen. Punt
4, over de communicatie met
de eigen burger wordt al volledig omarmd in de Strategische Agenda 2020 en ook
andere ideeën krijger er een
plek.
Deelnemers willen graag
een vervolg op deze Burgertop, daar gaat de gemeente graag in mee. Bent u benieuwd naar al die ideeën,
kijk dan op www.velsenopkoers.nl.

Eigenwijze High School
Musical spat van podium
gerhout) en sportieve Troy
(Fabian Eijking) lijkt een beetje op het begin van Grease. De
slimme Gabrielle komt nieuw
op school en stelt zich daarom wat bescheiden op. Troy
is de populaire ‘gamemaker’
van het basketbalteam. Maar
daarnaast wil hij eigenlijk het
liefst met Gabrielle in de musical zingen. Als hij auditie
doet is iedereen geschokt,
vooral zijn vader die basketbalcoach is. De toneelspelers en sporters stellen zich
tegenover elkaar op, daarbij
geholpen door de pittige Ryan (Scott Buur) en de kattige
Sharpay (Maartje Stut in een
moeilijke rol, maar super gedaan) die elk jaar de hoofdrol in de musical toegespeeld
krijgen. Maar dit jaar gaat dat
anders. Want in plaats van elkaar dwars te zitten, weten de
scholieren elkaar weer te vinden en zorgen zij samen voor
een prachtig einde.
Hoedje af voor alle hoofdrolspelers, maar zeker ook voor
de jongere spelers die met
net zoveel enthousiasme hun
rol speelden. Ik zie het toekomstige talent al aanstormen. (tekst: Karin Dekkers,
foto: Stefan Ruijgrok)
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VSV Jaap de Valk
reünietoernooi
Velserbroek - Donderdag 25
mei wordt het eerste Jaap de
Valk reünietoernooi gehouden bij VSV. Dit toernooi is
voor iedereen die Jaap een
warm hart toedraagt. Jaap is
jarenlang trainer, verzorger en
vrijwilliger geweest bij VSV.
Men wil met deze dag zoveel
mogelijk (oud) VSV-ers bij elkaar brengen voor een gezellige dag waarbij ook nog
wordt gevoetbald. De wedstrijden (7 tegen 7 op een half
veld) zullen beginnen om 12
uur. Er wordt voor gezorgd dat

teams qua sterkte, leeftijd en
gogme goed tegen elkaar op
kunnen. Aan het einde van de
middag zal de barbecue klaar
staan om iedereen te voorzien
van wat te eten.
Ook zal er voor muziek gezorgd worden. Heb je zin om
mee te doen, graag wel van te
voren aanmelden via jaapdevalkreunie@gmail.com of een
seintje aan Andre Sliggers of
Michiel Spaans. Hierbij graag
ook vermelden of je interesse hebt in de barbecue. VSV
hoopt op een mooie opkomst.

Zoek het Gouden Ei
in Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord – Op
Paaszaterdag 15 april is in
de speeltuin Santpoort weer
de traditionele paaseierzoektocht.
Van 13.30 tot 14.30 uur kunnen kinderen zoeken naar
door de Paashaas verstopte
eieren. Ieder kind mag drie
eieren opsporen en krijgt bij
inlevering daarvan iets lek-

kers. Maar er zijn speciaal
genummerde eieren, alsook
een groen, geel en een Gouden Ei. Daarvoor krijgen de
vinders een extra verrassing.
Bovendien krijgt het kind dat
het Gouden Ei vindt de fraaie
Trofee 2017.De speeltuin blijft
na afloop van de zoektocht
open tot 17.30. De toegangsprijs is ongewijzigd.

Muziek en
verhalen
over Syrië

‘Halte Westerveld laat
oude tijden herleven’
Driehuis - Met de opening
van de HOV-lijn beschikt Begraafplaats & Crematorium
Westerveld weer over een ‘eigen’ halte. Daarmee is Westerveld via het nieuwe tracé tussen station Haarlem en
IJmuiden met het openbaar
vervoer optimaal bereikbaar.
,,Oude tijden herleven”, aldus
Westerveld-directeur Carla
Bosua. ,,Al in 1889 had Westerveld een eigen treinhalte
voor een speciale rouwtrein
tussen Amsterdam en de begraafplaats. Dat we na al die
jaren nu weer een halte Driehuis-Westerveld hebben is

toch wel heel bijzonder.”
Vanaf heden rijdt de bestaande buslijn 75 over het nieuwe
tracé. Na de zomer gaat Rnet lijn 385 rijden, deze vervangt dan lijn 75. ,,Westerveld
had al een prima bereikbaarheid. Maar met deze HOV-lijn
komen bezoekers echt tot de
voordeur. Daarmee zijn we
met het openbaar vervoer nu
ook optimaal bereikbaar.’’
Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel
uit van de Facultatieve Groep,
dat sinds 1913 diverse crematoria en begraafplaatsen
exploiteert. (foto: Westerveld)

Strawberries wint
knotsgek duel met 7-4

Hoe ‘Rauw aan Zee’
wil je het hebben?
IJmuiden - De gemeente
Velsen wordt op haar wensen bediend met de plaatsing
van het anker op de rotonde Orionweg / Pleiadenplantsoen/ Raafstraat. Hoe ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ wil je het
hebben met het ruim 100 jaar
oude, verroeste anker.
Het anker is op initiatief van
Wijkplatform Zee- en Duinwijk en met medewerking
van oud-havenmeester Piet
Dekker en veel IJmuidense
bedrijven en organisaties op
zijn nieuwe stek gekomen en
daar stevig verankerd.
Het wijkplatform wilde ‘iets
nautisch’. Piet legde zijn oor

te luisteren bij het Zee- en
Haven Museum. Daar werd
een anker aangeboden dat
jaren terug voor de kust van
Denemarken is opgevist en in
een tuin in Ilpendam lag. Een
zoon van reder Krijger bood
het anker aan. Het werd gezandstraald door De Back
voor het roestige uiterlijk.
Menger Bouw heeft de stokbalk geplaatst, Wesco maakte de steunen en Bruinsma
Transport hees het op de rotonde. Alle IJmuidense bedrijven deden dat met gesloten beurs. Voor IJmuiden.
Mooi! (tekst: Karin Dekkers/
foto: Erik Baalbergen)

Driehuis - Strawberries Heren 1 heeft zich zondag hersteld van de ruime nederlaag tegen Hilversum. In de
hoofdstad van Friesland werd
Leeuwarden met 7-4 verslagen. Dat de Driehuizenaren
de drie punten mee naar huis
namen was terecht. Het verschil tussen de beide ploegen was af en toe zeer groot.
Strawberries kwam na zes
minuten op voorsprong. Erik
van den Berg sleepte de eerste strafcorner van de wedstrijd raak. Drie minuten later
stond het echter weer gelijk.
Slordig uitverdedigen zorgde
voor een overtalsituatie voor
Leeuwarden, dat dit goed uitspeelde en scoorde. Strawberries wist dat het móest
winnen en ging op zoek naar
de voorsprong. Dit keer verschalkte Jelle Groeneveld de
keeper, maar ook na dit doelpunt stond het al snel gelijk.
Strawberries kwam twee minuten voor de theepauze opnieuw op voorsprong. Van
den Berg scoorde wederom
via een strafcorner.
In de tweede helft speelde
Strawberries met meer over-

tuiging dan aan het begin
van de wedstrijd en de gevaarlijke aanvallen volgden
elkaar in rap tempo op.
Topschutter Van den Berg
scoorde nog tweemaal uit
een strafcorner en bracht
daarmee zijn totaal aantal
doelpunten op 21. Ook jongelingen Pieter Rebel (na
goed werk van Jelle Groeneveld) en Marnix van der
Bijl (na een mooie actie van
Daan van Poorten) wisten te
scoren. Leeuwarden scoorde
overigens in de tweede helft
nog twee keer, via een strafbal en via wederom slordig
uitverdedigen van de aardbeien.
Strawberries staat dankzij
de terechte overwinning op
Leeuwarden nu samen met
Kikkers op de gedeelde derde plaats. Beide teams staan
twee punten achter de tweede plaats die aan het einde
van het seizoen recht geeft
op directe promotie.
Strawberries speelt pas op
7 mei weer een competitiewedstrijd. Dan komt nummer
tien Maarssen op bezoek in
Driehuis. (Finn van Leeuwen)

Santpoort-Noord - Aleppo, de magische stad in het
eeuwenoude Syrië, heeft jarenlang zwaar onder vuur
gelegen. De oorlog lijkt
daar voorbij, maar in Syrie gebeuren nog steeds
de meest vreselijke dingen.
Componist Merlijn Twaalfhoven en schrijver Abdelkader Benali creëerden in
2014 samen met Syrische
musici een voorstelling over
Aleppo, gebaseerd op postkaarten geschreven door
tientallen inwoners uit de
toen belegerde stad. Op zaterdag 22 april om 20.00 uur
is er een intieme mini-uitvoering van dit bijzondere
en indringende werk in de
Dorpskerk van Santpoort. In
deze voostelling spelen een
Nederlandse en Syrische
musicus uit het ensemble
fragmenten uit de voorstelling en vertellen u verhalen.
Ook andere muziek is te
horen. De musici lezen de
postkaarten voor uit Aleppo
en delen hun eigen ervaring
met het conflict in het Midden-Oosten. Aan het eind
van het concert schrijft het
publiek samen postkaarten
terug naar de postkaartschrijvers in Aleppo. De opbrengst van deze voorstelling gaat naar muzikaaleducatieve projecten op
middelbare scholen en in
vluchtelingenkampen in Libanon. Gratis toegang. Vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor bovengenoemde projecten. Organisatie:
Dorpskerk Dichtbij, Santpoort.

Paaskienen
Velsen-Noord - Senioren
Vereniging Velsen-Noord
houdt weer het traditionele Paaskienen en wel op
vrijdag 14 april in Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2 te
Velsen-Noord. Er zijn twee
zittingen, vanaf 14.00 uur
en om 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij mevrouw Jopie Hanssen in De
Schulpen en in De Stek, via
0251- 833833 en op de dag
zelf aan de zaal. De kosten
zijn 4 euro per dagdeel, inclusief een kopje koffie of
thee. Natuurlijk wordt ook
weer de loterij gehouden
waarvan de kosten 2,50 euro per 5 lootjes zijn. Ze maken we er weer, zoals u gewend bent, een gezellige
bijeenkomst van waar iedereen welkom is.
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Guido Weijers
op jacht naar
geluk in Velsen

Fadozangeres Cristina
Branco in schouwburg
Velsen - De beroemdste
fadozangeres van deze tijd
komt opnieuw naar Nederland én Velsen waar zij op
dinsdag 25 april (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg te
zien is. Cristina Branco speelde gedurende haar tournees
al meer dan honderden concerten over de hele wereld.
In Nederland werkte ze zeer
succesvol samen met Bløf. Zij
is gegrepen door dé muziek
van haar vaderland, fado,
maar zingt net zo makkelijk
jazz en tango. Branco is altijd bezig met vernieuwing en
weet keer op keer te verrassen met haar prachtige stem.
Midden jaren negentig ontdekte Europa de bijzondere
stem van de Portugese fadozangeres Cristina Branco.
De smachtende en klagende
Portugese volksliederen waren al jaren populair in Nederland dankzij de legendari-

sche Amália Rodrigues. Cristina Branco deed daar niets
aan af, maar voegde een
nieuwe vitaliteit en frisheid
toe, waardoor de liederen eigentijdser werden en nóg indrukwekkender. Branco is inmiddels heel Europa doorgetrokken en nu weer terug
op Nederlandse bodem. Voor
een serie unieke concerten,
waarin zij haar hoogtepunten
en favorieten zingt. Aangevuld met nummers van haar
nieuwe album ‘Menina’ (Portugees voor ‘kleine meid’).
Met haar bijzondere lichte én
tegelijkertijd doorleefde stem
zingt zij over weemoed en
verlangen zoals alleen zij dat
kan. Bloedstollend mooi!
Prijs: 27,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

‘De Vijfde van...’ Vuile
Huichelaar op de buhne
Velsen - Al vier programma’s
lang laten Paulette Willems
en Saskia van Zutphen honderden vrouwen lachen en
meezingen. Vuile Huichelaar
mag je gewoon niet missen!
Nu maken ze zich op voor ‘De
Vijfde van...’ die op vrijdag 28
april (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen te zien
is. En zoals we gewend zijn,
komt er wederom een grote hoeveelheid schitterende,
klassieke en hilarische (meezing)liedjes voorbij én een
stoet aan typetjes met herkenbare problemen.
‘We moeten praten...’ Als
een vrouw dát zegt, maakt
de man dat hij weg komt.
Mannen. Een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Vol goede moed blijven we knokken
om ze te begrijpen en om begrepen te worden. Want dat

vrouwen ingewikkelde wezens zijn, zullen we niet ontkennen.
Paulette Willemse en Saskia van Zutphen maakten als
ervaringsdeskundigen
hét
meezingprogramma
Vuile
Huichelaar voor de bedrogen
vrouw en hebben zich sindsdien ontwikkeld tot entertainers van hoog niveau.
Verschillende typetjes met
elk hun eigen kijk op relaties
en het leven komen langs
in een show die bestaat uit
schitterend repertoire uit de
oude en nieuwe doos afgewisseld met sketches, conferences en hilarische filmpjes.
Prijs: 23,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Cabaretier Guido
Weijers heeft het roer omgegooid: hij liet het cabaret even voor wat het was en
is op een zoektocht gegaan
naar het geheim van geluk.
Die zoektocht heeft hij verpakt in de ‘Masterclass Geluk’, waarmee hij op woensdag 26 april (20.15 uur) de
Stadsschouwburg
Velsen
aandoet. En met succes want
onlangs won hij de ‘Happiness Innovation Award’,
een prijs van de Nederlandse ‘Chief Happiness Officers’
voor iemand die het thema
geluk op een vernieuwende
manier onder de aandacht
weet te brengen. ‘De zaal van
Weijers gaat aantoonbaar gelukkiger naar huis’, aldus een
van de grondleggers van de
Officers. We worden doodgegooid met zelfhulpboeken
over geluk, wetten voor succes en hoe je het optimale uit
je leven kunt halen. Iedereen
die wat filosofische quotes
op Facebook kwakt, noemt
zich personal coach. Mensen
vluchten wanhopig in mindfulness of meditatie en luisteren naar klankschalen of
andere vegetarische muziek.
Naast al het zweverige gedoe, zijn er ook wetenschappelijke onderzoeken en feiten
over ‘wat mensen gelukkig
maakt’ en ‘hoe je geluk kunt
beïnvloeden’. Weijers volgde
zelf Masterclasses over geluk
aan de Erasmus Universiteit,
sprak op TEDx over ‘The Pursuit of Happines’ en deed in
Bhutan onderzoek naar het
Bruto Nationaal Geluk. In een
kleine twee uur komen tips
en tricks voorbij die een weg
vrijmaken naar maximaal geluk. Guido belooft geen cabaret, maar geeft wel de garantie dat u met meer inzichten en geluk naar huis gaan
dan waarmee u bent gekomen. Prijs: 29 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Regina Pater)

‘Into the Woods’ in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Na Broadway en West
End is de meeslepende en bijzondere hitmusical ‘Into the
Woods’ nu te zien op zaterdag
29 april (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen te zien. U
kunt genieten van een topcast,
onder wie Paul Groot (‘Koefnoen’), Elise Schaap (Musical Award 2016), musicalsterren Brigitte Heitzer en Lone van
Roosendaal, cabaretier Wart
Kamps (Rooyackers, Kamps en
Kamps), Guido Spek (‘GTST’),
René van Kooten (‘Sweeney
Todd’) plus een 15-koppig orkest dat live op het toneel
speelt.
De wereldberoemd en meermalen bekroonde musicalcomponist Stephen Sondheim (onder andere ‘Sweeney Todd’ en
‘West Side Story’) creëerde een
hilarische en grimmige sprookjesmusical-voor-volwassenen.

‘Into the Woods’ is een moderne parabel over verlangen, verraad en verlossing tussen geliefden, ouders en kinderen. Om
hun felbegeerde kind te krijgen, worden een onnozele bakker – een onbetaalbare glansrol van Wart Kamps! – en zijn
kordate vrouw met een onmogelijke opdracht het bos in gestuurd. Daar blijken ze ongewild
de spil te vormen in de sprookjes van Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en Sjaak en de bonenstaak. Maar zijn heksen,
wolven en reuzen eigenlijk de
grootste bedreiging voor je geluk? En wat is de prijs voor het
Lang En Gelukkig waar iedereen op hoopt? Prijs: 41 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Peggy de Haan)

Stadsschouwburg Velsen

Unieke yogales met live
muziek van Iris Kroes
Velsen - Op zondag 30 april
(11.00 uur!) wordt het toneel
van de Stadsschouwburg Velsen omgetoverd tot een unieke yogaschool, waar gitarist
Jan Kuiper, bekend van onder
meer The Five Great Guitars,
les zal geven begeleid door live
muziek van Iris Kroes (winnares The Voice of Holland). Ga
liggen, zitten, adem in, adem
uit en ontspan. Muziek, meditatie, ademhalingsoefeningen en yogahoudingen komen
samen in dit ongeëvenaarde concert. U mag achterover
leunen en luisteren of meedoen op uw eigen yogamat.
Topgitarist en yogi Jan Kuiper
speelde al vele malen met zijn
Five Great Guitars in Velsen
en reisde de afgelopen veertig jaar de hele wereld over als
jazzgitarist. In 1999 ontdek-

te hij de yoga en volgde lessen bij alle grote meesters van
deze tijd. Daarna heeft hij gezocht naar een manier om zijn
twee grootste passies bij elkaar te brengen. Dat is ‘Yoga in Concert’ geworden, dat
hij ontwikkelde met docente
Yvonne de Hoop: yoga én live
muziek. Naar IJmuiden nemen
zij niemand minder dan zangeres en harpiste Iris Kroes
mee die les zal begeleiden met
haar prachtige muziek. Deze
bijzondere yogales is geschikt
voor alle niveaus, ook beginners zijn van harte welkom.
Graag zelf meenemen: een yogamat en eventueel een meditatiekussen. Losse kleding (tshirt en joggingbroek) wordt
aanbevolen. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789.
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Stormvogels blijft in de
race om vierde periode
IJmuiden - Stormvogels-zaterdag blijft na de 1-4-overwinning op De Kennemers in
de race om het derde periodekampioenschap. Het zondagteam van trainer Sjaak Lettinga verloor met dezelfde cijfers
in Oudorp tegen Kolping Boys.
Tegen De Kennemers in Beverwijk was Stormvogels-zaterdag op alle fronten de betere ploeg, maar het duurde een
hele tijd voordat het team van
trainer Marco Adema het net
kon vinden. Voordat dit eerste doelpunt viel, had Stormvogels heel veel kansen nodig:
tot driemaal aan toe verscheen
centrumspits Nick Strijland alleen voor doelman Bokma om
evenzoveel malen te missen.
Ook het vizier van Wago Matitaishvili, Born Slobbe en Raoul van den Berghe stond in
die fase niet op scherp. Pas in
de 37ste minuut kon laatstgenoemde de score openen door
een vrije schop Patrick Bruinink diagonaal uit een onmogelijke hoek met zijn hoofd te
verzilveren, 0-1.
Binnen een paar minuten in de

tweede helft vergrootte Stormvogels haar voorsprong: nadat
Robin Ulehake vanaf 25 meter een vrije schop nam en met
behulp van een blunderende doelman Joey Bokma vloog
de bal in het net, 0-2. Vijf minuten later kwam De Kennemers terug door een doelpunt
van Nick Deijle. Even daarna zag Nick Strijland zijn inzet op de paal belanden, waarna Wago Matitaishvili de bal
van afstand achter een opnieuw blunderende doelman
Bokma schoot, 1-3. En de koek
was niet op, want een kwartier
voor tijd rondde Wago M. een
hoekschop van invaller Ian Hille bekwaam af, 1-4. Door deze overwinning blijft Stormvogels uitzicht houden op een
derde periodetitel. Na drie weken rust spelen de Vogels op
29 april a.s. in Haarlem tegen
United Davo.
Stormvogels-zondag had in
Oudorp weinig in te brengen
tegen Kolping Boys. Na een
gelijk opgaande strijd kreeg
Job Kuiten in de achtste minuut een reële kans, maar

schoot over. Twee minuten later scoorde Kolping Boys na
een uitval door toedoen van
Roy Duineveld, 1-0. Ook het
vizier van Giano Bonam stond
niet op scherp toen hij alleen
voor de Oudorpse doelman
verscheen. Toch kwam Stormvogels op gelijke hoogte: Mike
Dam werd onderuit gehaald en
vanaf 11 meter tekende Bas
Scholten zijn vijftiende doelpunt aan, 1-1. Vijf minuten voor
rust bracht Carlo van Nieuwpoort zijn ploeg voor de tweede keer aan de leiding, 2-1.
Doelman Bas Veen bleef in
de rust geblesseerd achter in
de kleedkamer; zijn vervanger
werd Sebastiaan de Lijzer. Ook
hij moest tweemaal de bal uit
het net halen door doelpunten van Kevin Cappai en Amin
Ouaziz. Zodoende won een
sterker Kolping Boys dit door
Stormvogels vooral de tweede
helft zwak gespeeld duel met
4-1.
Zondag 23 april a.s. is rodelantaardrager ZAP uit Breezand de tegenstander van
Stormvogels op Zeewijk.

IJmuiden - Op zaterdag 15
april, aanvang 17.00 uur wordt
de finale gespeeld om de
Haarlem Dagblad Cup. Na de
poulefase en diverse knockout rondes hebben uiteindelijk
EDO zondag en VV Hillegom
zich geplaatst voor deze finale. Het belooft een spetterende finale te worden, immers
beide ploegen komen elkaar
ook tegen in de bovenste regionen van de 1e klasse A van
de KNVB. De organisatie van
de HD Cup heeft de accommodatie van IJVV Stormvogels
uitverkozen als locatie voor dit
treffen. Dit omdat de accommodatie van Stormvogels zeer
perfect is voor een dergelijke
happening, en uitstekend onderhouden. En ook laat Stormvogels elk seizoen zien dat zij
zeer bedreven zijn in het organiseren van evenementen. Daar staat de zeer actieve (jeugd) activiteitencommissie borg voor. Samen met de

organisatie van de HD Cup zal
dit evenement worden vormgegeven. e finale zal uiteraard
worden omlijst door tal van
activiteiten voor jong en oud.
Zo zullen de JO9 teams van
EDO, Hillegom en Stormvogels
een demonstratiepartij spelen
als voorwedstrijd op basis van
de nieuwe 6 tegen 6 spelvorm.
Uiteraard zal ook de muzikale
omlijsting niet ontbreken.
Daarnaast kunt u van IJVV
Stormvogels verwachten dat
ook de inwendige mens wordt
verzorgd, waarbij de gebakken vis zeker niet zal ontbreken. Entree voor deze finale is
gratis.
Komt allen naar Sportpark
Zeewijk op zaterdag 15 april! U
kunt daar al de hele dag goed
vertoeven want vanaf 10.00
uur is er een jeugdtoernooi
voor spelers JO 11 gaande,
georganiseerd door de Jeugdcommissie van IJVV Stormvogels.

Driehuis - Op een zonovergoten Sportpark Driehuis
moest Velsen het opnemen
tegen koploper Purmersteijn:
een technisch vaardige ploeg
waartegen Velsen eerder in
Purmerend weinig kansen
kreeg.
De bezoekers – gewend aan
kunstgras - hadden geen
problemen met het hobbelige hoofdveld in Driehuis en
combineerden er meteen lustig op los. Velsen was slechts
bij vlagen gevaarlijk: Tom
Groenewoud – op snelheid
– miste de juiste richting en
aan de andere kant haalde
Michiel de la Mar de bal van
de doellijn terwijl een kopbal
van Daniël Schermer net over
het Velsendoel ging. Purmersteijn had de wedstrijd volledig onder controle en Velsen kon slechts sporadisch
iets terug doen. Het wachten was op een doelpunt van
de bezoekers en dat kwam
een tiental minuten voor rust.

Ruben Adney schoot een
vrije trap vanaf de rand van
de zestien over de muur en
langs Sander van der Lugt:
0-1. Pogingen de voorsprong
uit te breiden strandden verder op de geelblauwe defensie. Na de rust kreeg de koploper het wat moeilijker omdat Velsen toch wat anders
uit de kleedkamer kwam.
Toch was in de vijftigste minuut Daniël Schermer dicht
bij een treffer na een voorzet
van Ruben Adney. Velsen zette aan en drukte Purmersteijn
terug. Zo had Marc Kloosterboer een grote kans op de
gelijkmaker na een voorzet
van Sven Braaij. De bal ging
rakelings langs de verkeerde
kant van de paal. Kort daarna opnieuw een gevaarlijk
moment voor het doel van de
bezoekers. De bal werd ternauwernood door een verdediger en daarna door de keeper gekeerd. Een omhaal van
Mischa Plug even later na

een voorzet van Jesper Gutteling was net iets te zacht.
Purmersteijn kon zich niet
echt meer onder de druk uit
voetballen. Veel van de fraaie
acties van voor de rust mislukten nu en Velsen rook de
gelijkmaker. Een goede kans
van Angelo Beck verdween
helaas hoog over het doel.
Ook de laatste mogelijkheid
voor Michiel de la Mar miste het doel. Jammer, want er
waren toch voldoende mogelijkheden voor een beter resultaat.
Velsen - Telstarcoryfee, oudinternational en plaatsgenoot
Ruud Geels is genomineerd
als spits van het Gouden Elftal uit 60 jaar Eredivisie. Sterker nog, hij gaat in de tussenstand met 50% van de stemmen op kop met een grote
voorsprong op onder andere
Marco van Basten!
Geels (links op de foto) begon zijn carrière als profvoetballer bij Telstar en speelde
daarna bij topclubs als Ajax,

Feyenoord, PSV en Anderlecht en in het Nederlands
Elftal. Tegenwoordig is hij onder meer lid van het comité van aanbeveling van de
maatschappelijke stichting
Telstar Thuis in de Wijk en
beschermheer van de Telstar
Street Streetleague.
Breng onze superspits van
weleer definitief in stelling in
het Gouden Elftal en stem via
www.goudenelftal.nl. (foto:
Ron Pichel)

Finale Haarlem Dagblad
Cup bij IJVV Stormvogels

Ruud Geels in de spits
van Gouden Elftal?
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Veilig en gezellig

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

Opnieuw keurmerk
voor kinderboerderij
Q-koorts is een zoönose; een
ziekte die van dier op mens overdraagbaar is. Steeds vaker krijgen kinder- en zorgboerderijen
de vraag of zij ook een risico zijn.

Kinderboerderij Velserbeek heeft de
juiste maatregelen genomen om deze ziekten zoveel mogelijk te voor-

komen en de kans op besmetting te
beperken. Vandaar dat de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) vorige week het Keurmerk Zoönosen
heeft uitgereikt. De medewerkers
zijn daar bijzonder trots op. Deze
toekenning van het keurmerk wordt
elk jaar opnieuw getoetst. (foto: Gemeente Velsen)

Paashaas in Velserbeek
Op beide Paasdagen, zondag
16 en maandag 17 april, komt de
paashaas naar de kinderboerderij van Velserbeek (Velsen-Zuid).
Er zijn allerlei leuke feestelijkheden en veel jonge dieren natuurlijk! Kom kijken tussen 12.30 en
16.30 uur.

kinderboerderij; hij deelt aan de kinderen lekkere paaseitjes uit. Ook
gaat hij wat bijzonders verstoppen
op de kinderboerderij en wie dat
vindt, krijgt een speciale verrassing!
Wie wil, kan met de paashaas op de
foto, dat doet hij graag.
Nieuw leven, oude vrienden
Er is nieuw leven in de kinderboerderij: er zijn paaskuikens van eenden en kippen. En er zijn oude vrienden, zoals de ezels Diego en Dora en
de minivarkens Lola en Bella. Kom
hen en alle andere dieren begroeten
en aaien!
Ook het park Velserbeek toont zich
op zijn paasbest. De bomen en struiken lopen langzaam uit. En overal in
het park komen bloemen van bolge-

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

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

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

Uit het college

wasjes tevoorschijn, zoals sneeuwklokje, boshyacint, narcis en crocus.
Er is dus weer van alles te doen en
te zien aan de Parkweg 5 in VelsenZuid. (foto: gemeente Velsen)

• Velsen gaat afval op een nieuwe manier inzamelen, op grond
van ervaringen in Velserbroek
en Santpoort. De invoering gaat
stapsgewijs. Waar nodig leveren
we maatwerk als het standaard
systeem niet werkt.
• Elk jaar maken de woningcorporaties en de gemeente Velsen
afspraken over ‘wonen in Velsen’. Die afspraken worden nu
geactualiseerd voor de nieuwe
Woonagenda 2018-2022.

• Veiligheidsregio Kennemerland
heeft voor Velsen (en de andere
gemeenten in de veiligheidsregio) een ‘Geactualiseerd repressief dekkingsplan 2017-2018’
gemaakt. Er staat in hoe vaak
onze brandweer binnen de voorgeschreven opkomsttijden voorrijdt.
Meer informatie op www.raad.
velsen.nl.
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‘Etensresten zijn
goed voor groen gas’
Groente-, fruit- en tuinafval is al
een hele mond vol, maar wat er in
de gft-bak mag is nog veel meer!
Als u voortaan ook al uw etensresten in deze bak gooit, rijden er
straks meer auto’s op groen gas
en maakt HVC compost van wat
er overblijft.

Wist u dat een oude broodkorst,
etensresten of een restje vanillevla
van alles in beweging kan zetten?
Het gescheiden gft gaat naar de HVC
vergistingsinstallatie om te vergisten. Tijdens dit vergistingsproces

gaat het gft in grote bakken en worden er bacteriën bij gedaan. Deze
breken het gft af, waardoor biogas
vrij komt. Dit biogas wordt bewerkt
tot groen gas, wat opnieuw gebruikt
kan worden om op te koken of auto’s
op te laten rijden.
De resten slaat HVC een aantal weken op in een grote loods. Onbruikbare delen worden eruit geﬁlterd.
Wat overblijft is compost, dat opnieuw kan worden gebruikt in de akkerbouw of voor uw eigen tuin.

Volle
gft-bak?

Gft wordt
groen gas,
daar loopt de
auto lekker op.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Geen papieren bekeuring
meer op de voorruit
Wel een papiertje op de voorruit,
maar geen bekeuring zoals we gewend zijn. Voortaan gaan de Velsense buitengewoon opsporingsambtenaren ‘printerloos’ handhaven bij foutparkeren en verkeersovertredingen.

Tot nu toe vonden de overtredende

automobilisten bij terugkomst een
uitdraai van de bekeuring op hun
voertuig. Dat wordt binnenkort anders. Dan treﬀen ze een papiertje op
hun voertuig aan met de mededeling dat er een overtreding is geconstateerd. Degene op wiens naam het
kenteken staat, krijgt vervolgens bericht op het huisadres.

Afvalinzameling Pasen
Tijdens de Pasen zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Wanneer uw inzameldag valt op maandag 17
april, Tweede Paasdag, wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Kijk
daarvoor op de digitale afvalkalender via www.hvcgroep.nl of de HVC afval App.

Landelijke stranddagen
De landelijke strand- en beheerdersdagen vonden dit jaar op 6
en 7 april plaats in de gemeente
Velsen. Verspreid over het strand
IJmuiden aan Zee en strand
Noordpier spraken overheid, ondernemers, natuurorganisaties en
andere belanghebbenden over de
toekomst van het strand.

Op het strand gaan economie en natuur samen. Samenwerking op het
gebied van schone stranden, natuurbeheer en kustbescherming is daarom heel belangrijk. Hoe om te gaan
met ondernemerschap en projectontwikkeling voor een blijvend aantrekkelijke Nederlandse kust? Hoe
houden we ons strand schoon? Kortom veel vragen en antwoorden om

uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk visie op een goede en duurzame toekomst van onze kust.
Organisatie
De landelijke strandbeleids- en beheerdersdagen zijn georganiseerd
door Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Stichting Nederland Schoon, de Blauwe Vlag, Rijkswaterstaat iov Infrastructuur en Milieu, KIMO en Strand Nederland.
Wethouder Robert te Beest sprak als
voorzitter van het KIMO, een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de
Noordzee. Op de foto (Reinder Weidijk) loco-burgemeester Annette Baerveldt, die de aanwezigen van
harte welkom heette.

Green Key Timboektoe
Tijdens de landelijke stranddagen kreeg strandpaviljoen Timboektoe de
gouden Green Key uitgereikt. Het gaat om een internationaal keurmerk
voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Eerder verkregen strandpaviljoen Aloha en wind- en watersportbedrijf Ozlines in Velsen-Noord ook de Green Key. Op de foto (gemeente Velsen)v.l.n.r.: Erik van Dijk (directeur Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit KMVK), Jonathan Michielen (eigenaar Timboektoe),
John Griﬃoen (eigenaar Aloha)
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Geluidssignalen HOV-tracé
De gemeente krijgt veel reacties binnen op de geluidssignalen
bij de overgangen van de nieuwe busbaan. Deze bellen zorgen
voor irritaties bij omwonenden.

Vanwege de veiligheid zijn er naast
verkeerslichten ook geluidssignalen. Dit zodat mensen met slecht
zicht worden gewaarschuwd dat er
een bus aankomt. Voor hen is het
dus ongewenst als deze bellen worden uitgezet.

maar toch gaat er om de 6 minuten
een bel. De gemeente en de provincie praten deze week over een oplossing die tegemoet komt aan deze klacht, maar ook voldoende veiligheid biedt aan zowel voetgangers
als de buschauﬀeurs die over dit traject rijden.

De provincie heeft, op verzoek van
de gemeente, het geluid zachter gezet. Er wordt deze week gekeken of
er ook nog andere oplossingen mogelijk zijn.

Compliment voor
een oorlogsmonument

Er zijn vooral klachten over de bel
bij een voetgangersoversteek achter
de Minister van Houtenlaan. Deze
oversteek heeft schaarhekken, verkeerslichten en een geluidssignaal.
Hier komt zelden een wandelaar

Gratis naar de speeltuin
De gemeente Velsen geeft gezinnen met een laag inkomen gratis
toegang tot één van de drie speeltuinen in Velsen.

Gratis naar de speeltuin
Heeft u een laag inkomen (tot 110%
van het minimum) en een kind(eren)
onder de 13 jaar? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een seizoenkaart
voor één van de drie speeltuinen in
Velsen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk of Speeltuin De Veilige
Haven. Met de seizoenkaart heeft het
hele gezin toegang tot de speeltuin.
Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.

velsen.nl. Zoek vervolgens op ‘speeltuin’. U leest dan meer informatie en
u kunt het aanvraagformulier downloaden. U kunt ook contact opnemen met het klant contact centrum
van de gemeente (tel. 140255). Mensen die een uitkering van de gemeente Velsen ontvangen, krijgen het aanvraagformulier automatisch thuisgestuurd.
Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en
u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u snel daarna een brief met informatie. Met deze brief krijgt u gratis toegang tot één van de drie speeltuinen.

Dinsdagavond 11 april 2017 reikten de commissaris van de Koning
van Noord-Holland Johan Remkes
en het Nationaal Comité 4 en 5 mei
samen het ‘Compliment voor een
oorlogsmonument’ uit in de burgerzaal van het gemeentehuis van
Velsen. De winnaar is de gemeente Heemstede met het Boek van de
namen samen het Vrijheidsbeeld.

IJmuiden is als plaats van uitreiking
gekozen, omdat in 2015 ons oorlogsmonument op Plein 1945 zwaar beschadigde tijdens de julistorm. De
provincie Noord-Holland telt meer
dan 500 oorlogsmonumenten, die
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en/of oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. De jury onder
voorzitterschap van Remkes heeft de
inzendingen onder meer beoordeeld

naar de wijze waarop het monument
‘levend’ gehouden wordt. De genomineerden waren: de ‘Herdenkingsstenen Joods Alkmaar’ in Alkmaar,
het Herdenkingsmonument voor de
Schaduwcorrectie mei 1995 in Enkhuizen, het Boek van de namen samen met het Vrijheidsbeeld te Heemstede, het Oorlogsmonument voor de
gefusilleerden bij de Grote Kerk te
Hoorn en monument Landswerf te
Medemblik.
Prijs
De winnaar ontving een sculptuur en
1000 euro ter ondersteuning van de
activiteiten. De sculptuur is speciaal
voor de gelegenheid ontworpen door
de Noord-Hollandse kunstenares
Marisol Niehof en symboliseert herdenking en bescherming. (foto: gemeente Velsen)

Dierenopvang IJmuiden
Woensdag 5 april jl. hebben het
Knaagdierencentrum en het Kerbert
Dierentehuis in IJmuiden het zogeheten Keurmerk Opvang gekregen.
De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een nieuw keurmerk te ontwikkelen voor de tijdelijke opvang van huisdieren in opvangcentra (‘het asiel’). Het Keurmerk Opvang gaat in eerste instantie over de
zorg voor honden, katten, konijnen en
knaagdieren. Het staat garant voor een
professioneel niveau van dierenwelzijn in de bedrijfsvoering. Op de foto
(gemeente Velsen) v.l.n.r.: Wethouder
Aad Schoorl (Heemskerk), wethouder
Haydar Erol (Beverwijk), burgemeester Wendy Verkleij (Uitgeest) en wethouder Robert Te Beest (Velsen).
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Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond
Gemeenten willen inwoners betrekken bij vraagstukken op het
gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er
zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen, vanwege de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de
IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen aan de participatieraden (Cliëntenraden en Wmo-raden). Maar de gemeenten én de
participatieraden vinden die huidige vorm van inspraak onvoldoende: participatie houdt voor
ons meer in dan wat we nu doen.

actief uit te nodigen om zich in te
zetten voor hun leefomgeving. En dit
vraagt van gemeenten en bestaande raden om nieuwe werkwijzen toe
te passen. Daar zijn we in 2017 mee
aan het oefenen. We willen op diverse manieren, in persoonlijke ontmoetingen, maar ook via de digitale
snelweg, met de gebruikers van zorg
en ondersteuning, met hun naasten,
en met alle inwoners die zich in willen zetten voor een sociale IJmond
het gesprek aangaan. We willen gebruik maken van de ervaring en kennis in onze gemeenten. En dat doen
we door alle burgers actief op te roepen om mee te doen.

Meer inwoners betrekken
De gemeenten en participatieraden willen nog méér inwoners betrekken bij de sociale vraagstukken in de IJmond. We willen aan de
slag met nieuwe vormen van (bewoners-) participatie. Meer jongeren die zich laten horen maar ook
ouderen en mensen met een beperking. De inwoners zelf weten vaak
het beste welke problemen er zijn en
welke steun of hulp nodig is. Het gaat
om jong en oud, arm en rijk, mondig
en minder mondig. Dat daagt ons uit
om creatief te zijn. De huidige tijd
daagt gemeenten uit om inwoners

Nieuwe vormen van participatie
De participatieraden en de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen gaan samen nieuwe vormen
van participatie uitproberen. Over
hun eigen grenzen heen. Los van bestaande vergaderstructuur en bestaande cultuur. In januari heeft de
aftrap van het project ‘vernieuwen
participatie’ plaats gevonden. Beleidsambtenaren jeugd, zorg en participatie gaan met leden uit de bestaande participatieraden in drie
praktijksituaties (pilots) experimenteren met het betrekken van inwoners bij actuele vraagstukken. We

Gewijzigde openingstijden stadhuis Velsen
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 14 april
Maandag 17 april
Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april
Maandag 1 mei
Vrijdag 5 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Verplichte vrije dag
Dag van de Arbeid
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag 27
april ( Koningsdag) en 25 mei ( Hemelvaartsdag). Dat geldt ook voor de donderdagavond op 4 mei (Dodenherdenking). In plaats daarvan kunt u terecht
op de dinsdagen: 25 april, 2 mei en 23 mei.
Extra openstelling Burgerzaken en Klantcontact Centrum
In verband met de drukte voor o.a. het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten zijn de werkeenheden Burgerzaken en Klantcontact Centrum
extra open op dinsdagavond 18 april en woensdagavond 26 april.
U kunt op deze avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken
werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde avondopenstellingen
alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of
0255-567200.

gaan ervaringen opdoen en willen
eind 2017 advies uitbrengen aan de
colleges van B&W over vormen van
participatie die voor de IJmond mogelijk zijn. Tussentijds toetsen we of
we op de goede weg zijn. We willen
samen leren hoe we de participatie
vorm geven en wat wel en niet werkt.
Proefprojecten van start
Er lopen dus drie initiatieven en op

diverse manieren worden mensen
uitgenodigd om deel te nemen. Misschien heeft u al een oproep voorbij
zien komen om mee te praten over
uw ervaring met een uitkering of een
zorgvraag. Het doel is de hulp aan inwoners, van jong tot oud, te verbeteren. Wij zien alle inwoners als adviseurs over beleid en uitvoering en
nodigen van harte uit mee te denken
en te doen.

College in Santpoort
Dinsdag 18 april a.s. fietst het
college van burgemeester en
wethouders van Velsen door
Santpoort.

Tijdens hun tocht bezoeken ze
verschillende plekken en spreken ze met bewoners en bedrijven. Om 15.00 uur komt het col-

lege bijeen in het Dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord, waar de bestuurders
ook andere Santpoorters willen
ontmoeten. Iedereen is van harte
welkom! Tijdens de ﬁetstocht gaat
speciale aandacht uit naar jongeren, verkeer en ondernemen in
Santpoort.

Burgerbeest blijft gemeente
en de inwoners verbinden
De gemeente gaat verder met de
ideeën van de Burgertop. Remco Glas, het Burgerbeest, blijft tot
maart 2018 de verbinder tussen
de inwoners van Velsen en de gemeente.

Hij zal via de website www.VelsenopKoers.nl en ook via de Facebookpagina en Facebookgroep inwoners blijven informeren over wat er met de
ideeën uit de Burgertop gebeurt. En
hij gaat helpen om de ideeën waar inwoners zelf mee aan de slag kunnen,
verder uit te werken. Volg de website van Velsen op Koers dus om op
de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt of om eigen ideeën aan
te dragen.
Gemeente met ideeën aan de slag
Ook de gemeente pakt de ideeën uit
de Burgertop op. Een aantal ideeën
uit de Top 10 van de Burgertop, die raken aan de toekomst van de gemeente Velsen, hebben een plaats gekregen
in de Strategische Agenda 2020. Die
Agenda is woensdag 12 april in de gemeenteraad besproken. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het toeristisch aantrekkelijker maken van de gemeente
of om een ﬂexibeler en gevarieerder
woningaanbod. Van de andere ideeen, waarvan helder is dat de gemeente ermee aan de slag moet, wordt op

dit moment bekeken of ze in te passen zijn binnen de werkzaamheden
van de gemeente.
Samen op zoek naar een andere
samenwerking
Een andere omgang tussen inwoners
en de gemeente. Dat was een belangrijke wens die tijdens de Burgertop
naar worden werd gebracht. Het gaat
dan om een gemeente die luistert
naar de inwoners en transparant en
betrouwbaar is. Die ook ruimte geeft
aan de inwoners om zelf aan de slag te
gaan. De gemeente onderschrijft deze wens voor een andere samenwerking. Maar dat gaat niet van de ene
dag op de andere. De ideeën van de
Burgertop geven de kans om hiermee
ervaring op te doen, zowel voor de gemeente als voor de inwoners. (foto:
Machiel Kraaij)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

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

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

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 1
april 2017 tot en met 7 april 2017
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Snippenbos ong. Kavel 1, oprichten
woning (05/04/2017) 9038-2017;
Snippenbos ong. Kavel 12, oprichten
woning (05/04/2017) 9035-2017;
Snippenbos ong. Kavel 13, oprichten
woning (05/04/2017) 9031-2017;

Hofgeesterweg 3, gedeeltelijke wijziging gebruik agrarische bebouwing naar pensionstalling paarden
(03/04/2017) 8834-2017;
Mandenmakerstraat 31, wijzigen gevel (06/04/2017) 9179-2017.

Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Noordersluisweg ong., tijdelijk plaatsen windmast (11/04/2017) 49712017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 20, kappen
boom (02/04/2017) 8698-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Velserbroek

Verlenging beslistermijn

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

Snippenbos ong. kavel 9, oprichten
woning (07/04/2017) 3297-2017;
Snippenbos ong. kavel 10, oprichten
woning (07/04/2017) 2798-2017;
Snippenbos ong. kavel 11, oprichten
woning (07/04/2017) 2800-2017;
Snippenbos ong. kavel 16, oprichten
woning (10/04/2017) 6104-2017;
Orionweg 67, dichtzetten inpandig
balkon (10/04/2017) 6834-2017.

IJmuiden
Boerhaavestraat 6, plaatsen erker en
dakkapel (6/04/2017)3855-2017;
Snippenbos ong. kavel 2, oprichten
woning (07/04/2017) 5361-2017;
Snippenbos ong. kavel 3, oprichten
woning (07/04/2017) 5360-2017;
Snippenbos ong. kavel 8, oprichten
woning (07/04/2017) 3293-2017;

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 3, plaatsen
dakkapel (07/04/2017) 4367-2017.

Trompstraat 208, verlengen bestaande liftschacht d.m.v. een dakuitbouw
(07/04/2017) 9267-2017;
Kennemerlaan 52 (RD. 0002, 0003,
0004), legaliseren oprichting 4 appartementen (04/04/2017) 93262017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 37, plaatsen dakopbouw (03/04/2017) 8868-2017.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, Strong Viking Sportevenement (11/04/2017) 4298-2017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorzie-

Driehuis
Wolﬀ en Dekenlaan 144, tijdelijk plaatsen van opslagcontainers
(07/04/2017) 3710-2017
Waterlandweg 2, plaatsen uitbouw

begane grond en wijzigen kozijnen
(07/04/2017) 6036-2017(gemeentelijk monument)
Velserbroek
Linie 25, aanpassen dakhoogte en
plaatsen van hekwerk (05/04/2017)
2014-2017;
Boeier 15, plaatsen erker met luifel
(07/04/2017) 3977-2017;
Zwanebloembocht 172, vergroten
woning (07/04/2017) 8095-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kingsday party cafe de Griﬃoen
op 27-04-2017 van 13:00 t/m 20:00
uur, locatie: t.h.v. Trompstraat 79a
te Ijmuiden (op straat en in midden-
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Besluiten (vervolg)
berm) ( 10/04/2017) 5564-2017
APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
locatie duingebied Ampèrestraat en
activiteiten zone 3 strand IJmuiden,
op 14 april 2017 van 10.00 uur tot
max. één uur na zonsondergang (0604-2017) 6816-2017
Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ongenummerd (locatie Blekersduin) te Santpoort-Zuid, het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gronden
(w14.000598).
Beroep
De omgevingsvergunning met de
verklaring van geen bedenkingen en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 18 april 2017 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Tevens zijn de-

ze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten en
via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0030BLEKERSDUIN1-R001.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij dat daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tegen dit besluit binnen een
termijn van 6 weken met ingang van
de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem verzoeken
een voorlopige voorziening te treﬀen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld.
Het beroep- en verzoekschrift kan
ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Vrijmarkt Koningsdag 2017
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Deelname aan een vrijmarkt is
toegestaan onder de volgende
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de
ingang van winkels, horecazaken
en andere bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen
kunnen deze poster verkrijgen in
het stadhuis bij de receptiebalie
van het Klant Contact Centrum,
Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet
toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te
blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij
van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels.
5. In verband met de brandveiligheid
mogen geen goederen, dozen e.d.
tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de
weg worden opgehangen, dienen
op een hoogte van minimaal 4,2

rduin

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



Velse

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

• In het voetgangersgebied van het
winkelcentrum Velserbroek

tplein
Mark

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

g
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IJmuiden



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

den gespeeld.
13.Iedere deelnemer dient na aﬂoop
de overgebleven spullen mee te
nemen of in de daarvoor bestemde containers (in IJmuiden) weg
te werpen en de ingenomen plaats
weer schoon achter te laten.
14.Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.
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Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 6 april 2017 het
bestem mingsplan
“Binnenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.BP070 5 B I N N E N H AV E N 1 - R 0 0 1 )
heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan
“Binnenhaven” heeft hieraan vooraf gaand
vanaf vrijdag 28 oktober 2016,
gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen
inge diend.

gelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

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

Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door
het park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en

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

het Appelboompad in IJmuiden.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.
BP0705BINNENHAVEN1-R001)
voor een ieder met ingang van 14
april 2017 gedurende zes weken ter
inzage: Gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden; Centrale bibliotheek,
Dudokplein 16, IJmuiden; digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met
ingang van de dag nadat het besluit
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde ter-

mijn. Hiervoor is een griﬃerecht
verschuldigd. Het beroepschrift
dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na aﬂoop van de genoemde
beroepstermijn. Het instellen van
beroep schorst de werking van het
besluit niet. Belanghebbenden die
beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn
naast het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Beleidsnota en Beleidskaart Archeologie Velsen
Overal in Velsen zijn, onder onze voeten en op plaatsen waar je
het soms helemaal niet verwacht,
sporen terug te vinden van een
eeuwenlange bewoningsgeschiedenis.

Op basis van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007),
een aanpassing van de Monumentenwet 1988, de nieuwe Erfgoedwet
(2016) en door opname van bovengenoemde wetgeving in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en in de nieuwe Omgevingswet (2019),is de relatie archeologie
en ruimtelijke ordening nog meer
versterkt. Er heeft een sterke decentralisatie van verantwoordelijkheden voor het archeologisch erfgoed

plaatsgevonden naar de gemeente.
De nu opgestelde Beleidsnota Archeologie Velsen en de Beleidskaart
Archeologie Velsen(BAV) zijn een
uitwerking van deze verantwoordelijkheden.

le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.

- een parkeerplaats aan de Dinkgrevelaan nabij de ingang van buurthuis Het Terras te SantpoortNoord aan te wijzen als algemene
gehandicaptenparkeerplaats, door
middel van het plaatsen van bord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 18 april 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48,
1948 LC Beverwijk. Aanvangstijd 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken
de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie.
Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen
over deze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op
de publieke tribune van de raadzaal in Beverwijk.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt dan nog
contact met u op.
Agenda
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden.
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.
• Toekomst IJmond Samenwerking. Voor de versterking en intensivering
van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke eﬀecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
Raadsvergadering 11 mei 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Verkeersstructuur centrum IJmuiden. De verkeersstructuur in en rond
het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van
Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
• Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden. Voor het toevoegen van
drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel
Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW.
• Nota Dierenwelzijn Velsen. De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In
de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede samenwerking

van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft nieuwe onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak van educatie, voorlichting en de
samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.
• Strategische Agenda. In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners
hebben meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische
Agenda 2020.
• Proces en ambitie Kustvisie. De Kustvisie richt zich op het gebied rond
de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het ambitiedocument
heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstellen van een ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis
voor een nieuw bestemmingsplan. De raad beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.
• Aanwijzing accountant . De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant
aan voor de controle van de jaarstukken.
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden.
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.
• Toekomst IJmond samenwerking. Voor de versterking en intensivering van
de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke eﬀecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Inwoners kunnen, aan het begin van de raadsvergadering, een onderwerp
onder de aandacht van de raadsleden brengen. U kunt zich tot donderdag 6
april, 12:00 uur aanmelden bij de griﬃe via telefoonnummer 0255 - 567502
of via de mail griﬃe@velsen.nl. Graag met vermelding van het onderwerp,
uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. De griﬃe neemt dan contact met
u op.
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn
zowel live als achteraf te volgen via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op
elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. De lokale omroep RTV
Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl
en op het TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting van de Carrousel. Deze is te zien in de week na de Carrousel op de lokale TV en via uitzending gemist op www.RTVseaport.nl

Kapmelding
Bij de Langesloot / geluidswal Velserbroek ( achterzijde PWN kan-

toor ) worden twee wilgen gekapt.
De bomen zijn te groot en minder vi-

taal geworden en vormen een gevaar
voor de gebouwen op het PWN ter-

rein.
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Stormvogels organiseert
sponsorloop voor KiKa

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
Santpoort - Na een aantal maanden geen wedstrijden waren 9 april vanuit de NPSB open kampioenschappen. Naast de Nederlandse verenigingen was
ook Duitsland in groten getale vertegenwoordigd. De
poules waarin de Dschen
Dui vechters waren ingedeeld waren goed gevuld.
Brian-Ray
Alonso-Gomez
had de coaching weer voor
zijn rekening genomen om
de twee strijders naar goud
te leiden. Peter Schutten,
de stijlleider van Dschen
Dui, was aanwezig als wasit
(scheidsrechter).
Robin Vogel moest zijn eerste partij doorkomen om
door te stoten naar de volgende twee, en Melissa Verburgt had het uitzicht op
twee partijen. Robin mocht
het spits afbijten, hij was
zeer gedreven, wat resulteerde in een mooie overwinning. Zijn tweede van die
dag was niet anders dus hij
stond weer in de finale.Melissa’s eerste partij viel jam-

mergenoeg uit dus kon ze
zich opmaken voor de finale,
en ook zij zette alles op alles
om de gouden plak binnen
te halen. Na drie zeer spannende rondes ging de winst
met een minimaal puntenverschil van drie toch naar
Melissa. Vlak daarna kon
Robin beginnen aan zijn finale. Het zou spannend worden omdat in de vorige wedstrijden toch wat kleine blessures waren ontstaan. Maar
na twee rondes vol aan de
bak moest zijn tegenstander het opgeven en met een
technische KO ging ook hier
de winst naar Robin.
De oogst van deze dag was
naast diverse kneuzingen en
pijntjes toch mooi twee gouden plakken, en weer een
voldaan en trots gevoel.
Op 21 mei zijn de Nederlandse kampioenschappen
in Hoogeveen, en in Haarlem op 11 juni een open
Senie-festival. Dus hopelijk daarover later meer positief nieuws. Zie ook: www.
dschendui.nl.

IJmuiden - Van donderdag 6
april tot en met zondag 9 april
werd het Pieter van den Hoogenband zwemstadion omgedoopt tot decor van de Eindhoven Swim Cup. Ook gold deze
wedstrijd als het NK voor senioren. Lars Bottelier viel twee
keer net naast het podium op
de 800m en 1500m vrije slag.
Voor Lars begon het toernooi
op vrijdag met de 800m vrije
slag. In de rechtstreekse finale zag hij zijn goed opgebouwde race beloond worden met

Witte Tijgers Dschen Dui
gaan weer voor goud

Santpoort-Noord – Zondag 11 juni houdt Bridgeclub De Jump een benefietdrive, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan Inloophuis Kennemerland, een instelling die advies, hulp en
ondersteuning biedt aan iedereen die met kanker te
maken heeft of heeft gehad
en daarmee een belangrijk
steunpunt in onze samenleving is.
De bridgeclub, die al 70 jaar
bestaat, maar sinds vorig
jaar in Santpoort is gehuisvest, wil op deze manier een
donatie aan het Inloophuis
doen. Voor u als bridger een
leuke en gezellige bridgemiddag met lekkere hapjes
tussendoor. Voor het Inloophuis een financieel steuntje
in de rug.
Er worden zeven rondes gespeeld met elk vier spellen met meesterpunten volgens de NBB schaal. De inschrijving sluit bij maximaal
48 paren. Er wordt zondag
11 juni gespeeld in Velserhooft, Valckenhoeflaan 18,
Santpoort-Noord. Zaal open
vanaf 12.15 uur, aanvang
drive om 13.00 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15
euro per persoon. Aanmelding door middel van overboeking op rekeningnummer NL77ABNA0644545550
ten name van IJBC De Jump
met graag een e-mail naar
info@dejump.nl met daarin de namen van beide spelers, een telefoonnummer en
het NBB bondsnummer (indien lid) en tenslotte de gewenste speelsterkte: A, B of
C. Voor meer informatie zie
www.dejump.nl, E-mail: info@dejump.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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een ruim persoonlijk record
van bijna 5 seconden. Ook behaalde hij hiermee een vierde
plaats. Op de laatste dag van
het toernooi, zwom Lars ook
naar de ‘ondankbare’ vierde
plaats, dit keer op de 1500m
vrije slag. Weliswaar wist Lars
zijn persoonlijk record van
amper een maand geleden
nogmaals aan te scherpen
naar 16:15.82. Ferry Weertman, de Olympisch Kampioen
op de 10 km van Rio, zwom
naar het goud toe.

Bottelier net naast podium
IJmuiden - Op woensdag
19 april 2017 organiseert
IJVV Stormvogels een sponsorloop. Deze sponsorloop
is voor KiKa (stichting tegen
Kinder Kanker) en voor de
jeugd van IJVV Stormvogels.
KiKa zal het geld gebruiken
om bij zieke kinderen de genezingskans te verhogen, de
behandeling te beter te maken en de gevolgen van de
behandeling te verminderen.
Ook wordt een nieuw kinderziekenhuis gebouwd speciaal
voor kinderen met kanker,
zodat zieke kinderen goed
worden behandeld en hopelijk weer snel beter worden.
Een gedeelte van het opgehaalde geld gaat ook naar
de voetbalvereniging IJVV
Stormvogels. Zij gebruiken
het geld voor meer activiteiten en meer materiaal voor
de jeugd om de voetbal nog
leuker en beter te maken.
Er wordt gelopen in rondjes
van resp. 150 tot 300 meter,
afhankelijk van de leeftijd van

de kinderen. Er zijn ook nog
leuke prijsjes te winnen, voor
de kinderen die het meeste
geld hebben opgehaald.
Er wordt gestart in twee
groepen: De guppen: tot 6
jaar en E-junioren: 8-10 jaar
(17.00 uur). De F-junioren:
6-8 jaar) en D-junioren: 1012 jaar (18.00 uur).
Er kunnen nog kinderen
meedoen.
Sponsorformulieren zijn op te halen bij
de voetbalvereniging IJVV
Stormvogels of op te vragen
bij Erica Beentjes. Erica is tevens de contactpersoon voor
deze sponsorloop. Voor vragen is zij te bereiken op 0652533754.
Bekendmaking
van de opbrengst en winnaars zal plaatsvinden om
6 mei 2017 om 16.30, waarna een familietoernooi zal
plaatsvinden bij de club.
Kortom: een mooi initiatief
vanuit de voetbalvereniging
IJVV Stormvogels voor het
goede doel KiKa!! Kom in actie en doe mee!

Stormvogels organiseert
sponsorloop voor KiKa

Benefietdrive
bij De Jump
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De gemeenschappelijke
liseerd
vanwege wijzigingenregeling
in de
ReinUnie (GR RU) wordt geactualiseerd vanwege wijzigingen in de

gelijks
bestuur.
Er wordt
tevens van
een
aantal
technische
aanpassingen
de gelegenheid gebruik gemaakt om
een aantal technische aanpassingen

dan nadat deze op 28 maart 2017 in
de Staatscourant is gepubliceerd.

