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Deze week in De krant!

Perfecte Koningsdag
Velsen - De zon liet zich op de
allereerste Koningsdag in Nederland toch nog regelmatig
zien. Dat maakte deze bijzondere dag extra feestelijk.
In de verschillende kernen van
Velsen werd het Oranjefeest op
velerlei manieren gevierd. Met
dorpsspelen, een optocht met

veel oranje, livemuziek, vrijmarkten en min of meer sportieve activiteiten werd vorm gegeven
aan de festiviteiten. In de dorpen werd de vlag gehesen met
de oranje wimpel in top en werd
het Wilhelmus gezongen, waarna het oranjebittertje zijn weg
vond naar vele gretige mon-

Koningsspelen

den. Pas later werden de biervaten aangeslagen, terwijl de kinderen het veelal met oranjelimonade moesten doen. In ieder geval verliep Koningsdag zoals het
hoort: feestelijk!
Op de foto is een van de Aziatische kinderspelen in VelsenZuid te zien.

Velsen gepromoveerd

Driehuis - Ook de Jan Campertschool deed tijdens de Koningsspelen mee aan de recordpoging in Nederland. Precies om half tien begonnen alle 200 leerlingen aan het bekende Kinderen voor Kinderendansje. Daarna was er nog een uitgebreid spel- en feestprogramma.

Chef’Special en Bade
op Beeckestijnpop

Driehuis - Het eerste vrouwenteam van RKVV Velsen is zondag op eigen veld kampioen geworden van
de tweede klasse. ADO’20 werd met duidelijke cijfers verslagen: 6-0. Door het behaalde kampioenschap
is het team van trainer Johan Kraaikamp gepromoveerd naar de eerste klasse, het hoogste niveau in het
regionale voetbal. De winst werd onder andere gevierd met een rondrit door Velsen.

Velsen-Zuid - Zaterdag 7 juni staat in het teken van de 36ste
verjaardag van Beeckestijnpop.
Negentig procent van de line-up is
nu bekend. Het belooft een mooie
Pinksterweekend te worden. Op
het landgoed in Velsen-Zuid komen nationale en regionale artiesten samen. In totaal spelen meer
dan twintig acts op één van de drie
podia. Op het hoofdpodium geven de ‘grote jongens’ zoals Bade,
Chef’Special en Hallo Venray een
optreden en op het Oxy-podium
en Kabouterpodium staan de lokale, aanstormende talenten die nog
wel eens voor de nodige verrassingen kunnen zorgen. De line-up tot
nu toe: Bade (het nieuwste pro-

ject van Bart van Liemt ooit zanger
van The Sheer), de razende populaire Haarlemse band Chef’Special, oud-gedienden Hallo Venray,
High Rankin uit Engeland, Krater,
The Benelux, Chord und Discord,
Dronkenmansopera, De Kliko’s,
Death Alley, Gipsy Rufina, Sexton
Creeps en The Small Time Crooks.
Al sinds 1979 vindt het festival
met zijn brede programmering
plaats op het landgoed Beeckestijn en het is ook dit jaar weer volgens traditie gratis toegankelijk.
De vrijdagavond voorafgaand aan
het festival wordt een mooi spektakel opgevoerd door professionele en amateurmuzikanten. Zie ook
www.beeckestijnpop.nl.
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Vrijheid geef je door
Velsen - Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het belang van vrijheid is het waard om door te geven.
Het Comité 4 en 5 mei roept inwoners van Velsen op zondag 4
mei om 20.00 uur twee minuten
stil te staan bij de vele mensenlevens die onze vrijheid heeft gekost. Iedereen is welkom bij één
van onderstaande activiteiten.
Uit respect voor de slachtoffers
kan op 4 mei om 18.00 uur de
Nederlandse vlag halfstok worden gehangen.
• Velsen-Noord: 9.45 uur Kranslegging bij het Corus oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord.
Op deze plaats worden ieder
jaar de 69 medewerkers van de
Sociale Eenheid IJmuiden herdacht, die door oorlogshandelingen in de jaren 1940-1945
om het leven zijn gekomen. Tevens zal een krans worden gelegd bij het gedenkteken dat
werd opgericht ter nagedachtenis aan de dwangarbeiders
uit de Tweede Wereldoorlog.
• Duinhof IJmuiden: Kranslegging om 11.00 uur op begraafplaats Duinhof bij het monument, de graven van gesneuvelde militairen en het Indiemonument.
• Station Beverwijk: 11.25 uur

jaarlijkse herdenking van de
razzia Beverwijk/Velsen-Noord
bij het monument op het Stationsplein te Beverwijk.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

• Stadhuis Velsen: 17.45 tot 18.30
uur Herdenkingsbijeenkomst in
de Burgerzaal van het Stadhuis
Velsen.
• Plein 1945: De officiële kranslegging bij het monument voor
de gevallenen om 18.40 uur
op het Plein 1945. Kransen en
bloemstukken die u wilt neerleggen kunt u zondag 4 mei
tussen 16.00 en 17.00 uur laten bezorgen of afgeven op het
stadhuis aan het Plein 1945.
• De herdenkingstocht vanaf Plein 1945 in IJmuiden naar
de Begraafplaats & Crematorium Westerveld in Driehuis. Het
Comité verzoekt de deelnemers
en toeschouwers dringend
het karakter van deze herdenkingstocht te respecteren en
hieraan op een waardige wijze
vorm te geven.
• Driehuis Begraafplaats & Crematorium Westerveld: 19.40
bij het monument op Westerveld muziek en zang. Taptoe
om 19.59 waarna twee minuten
stilte. Hierna samenzang eerste
en zesde couplet Wilhelmus,
kranslegging met aansluitend
defilé.

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.
Sinds jaar en dag lijkt Koningsdag (voorheen Koninginnedag)
het einde van een periode van
huisopruiming en voorjaarsschoonmaak te markeren. Zolders en kasten worden in aanloop naar Koningsdag opgeruimd. Op de dag zelf worstelt
menig IJmuidenaar zich kort
na middernacht of in de vroege
ochtenduren uit bed, laadt auto of fiets vol met huisraad en
probeert het beste plekje te be-

machtigen op de Lange Nieuwstraat, Marktplein of, zoals op
deze foto, Plein 1945. En dan
maar wachten en hopen op
de verwarmende zon en goede deals. Speelgoed, babyspullen, serviesgoed, kleding, boeken, platen, DVDs en zelfs complete tv-meubelen en bankstellen verwisselen voor een habbekrats van eigenaar. Kinderen
ontpoppen zich als ware verkopers en straatkunstenaars.
Ouders houden toezicht op de
handel en moeten soms hun
kroost troosten bij het afscheid
nemen van een dierbaar stukje
speelgoed. Maar het gaat vooral ook om de gezelligheid, en
die heerste er zeker onder de
ochtendzon! Aan belangstelling
geen gebrek…

Dier Medisch Centrum
is zeer katvriendelijk

Nieuwe directeur
Woningbedrijf Velsen
Velsen - Per 1 juli 2014 volgt
mevrouw Morsheim de heer Kuné op als directeur/bestuurder
bij Woningbedrijf Velsen. Mevrouw Morsheim heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting en
is de laatste jaren werkzaam geweest in Rotterdam.
Nadat de heer Kuné heeft aangegeven per 1 juli met vervroegd
pensioen te gaan, is de Raad
van Commissarissen gestart met

de opvolgingsprocedure. Nadat
de Ondernemingsraad positief
heeft geadviseerd over de voorgenomen benoeming van mevrouw Morsheim heeft de Raad
van Commissarissen het benoemingsbesluit genomen.
Nu de opvolger bekend is van de
heer Kuné, wordt zorg gedragen
voor een zorgvuldige en tijdige
overdracht van de werkzaamheden.

www.
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Velserbroek - Katten vormen een
belangrijk aandeel van onze huisdieren in Nederland. Met meer
dan 3 miljoen katten in ons land,
is de kat ook een veel geziene patiënt bij de dierenarts.
Katten zijn geen kleine honden.
Katten zijn dieren met soortspecifiek gedrag en hun eigen ziektes en aandoeningen. Een op katten aangepaste inrichting, instrumentarium en kennis zorgen ervoor dat de geneeskunde van de
kat binnen Dier Medisch Centrum
Kennemerland (DMC) op een bijzonder hoog peil staat.
Sinds 15 april is Dier Medisch
Centrum Kennemerland door de
American Association of Feline Practicioners erkend als ‘Cat
Friendly Practice’. Om voor deze
erkenning in aanmerking te komen dient de kliniek aan een heleboel eisen te voldoen. Deze eisen hebben tot doel de praktijk zo
prettig en goed mogelijk te maken
voor de behandeling van katten.
Een paar aanpassingen in de kliniek zijn: een gescheiden wachtkamer voor hond en kat, een aparte spreekkamer, een stiller scheerapparaat, waardoor katten minder angstig reageren en schuildozen in de opname. Talloze van
deze, soms kleine, aanpassingen
zorgen ervoor dat katten minder

stress ervaren tijdens hun verblijf
in de kliniek. Immers een gestresste kat is slecht te onderzoeken, en
slechter te behandelen. Bovendien zorgt langdurige stress voor
een verminderde immuniteit waardoor herstel ook langer duurt. ‘Cat
Friendly’ zijn, betekent meer dan
alleen maar lief zijn voor katten!
Wilt u wel eens rondleiding bij
Dier Medisch Centrum Kennemerland om de punten te zien die zijn
aangepast op katten? Belt u dan
met 023-5384444 of stuur een email naar info@dierenartsvelserbroek.nl.
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Zonnige eerste Koningsdag

Een jongetje laat zich schminken op de
vrijmarkt in IJmuiden. (foto: Bea Berk)

In Driehuis word
en de biertanks
tij
bijgevuld. (foto:
Friso Huizinga) dens het Oranjefeest

Aziatisch
feest, comp themaleet
Chinese dra met
sumoworste ak en
la
Velsen-Zuid ars, in
. (fo
Karin Dekke to:
rs)

Wethouder Annette Baerveldt en Frank Gutteling, voorzitter van de Oranje Vereniging Driehuis, hijsen de vlag
terwijl Soli het Wilhelmus speelt. (foto: Friso Huizinga)

Pannavoetbal
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Smashing reniging, scoutin
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Een fraai uitged
verkoopster geni oste
et
de Lange Nieuws op
tra
van een zakje ch at
ips.
(foto: Bea Berk)
Feest op de dorpsweide in Santpoort-Noord. (foto: Karin Dekkers)
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Elektrische ﬁets

‘Het Volk’ speelt voor
Alzheimerafdelingen
Haarlem - Regionale afdelingen
van Alzheimer Nederland gaan
dementie onder de aandacht
brengen met een voorstelling van
toneelgroep ’Het Volk’. De acteurs
Wigbolt Kruyver en Bert Bunschoten (foto) spelen op zondag
11 mei in de Haarlemse Toneelschuur speciaal voor de Alzheimerafdelingen hun stuk ‘Herfst in
Schoorl’, waarmee ze thans succesvol zijn in de Nederlandse
theaters.
‘Herfst in Schoorl’ confronteert de
bezoeker met geheugenproblemen. In het stuk is pijnlijk zichtbaar wat zo’n proces van mentale
achteruitgang doet in een relatie.
Partners en andere mantelzor-

gers van mensen met dementie
wordt deze voorstelling aangeboden om ze een steuntje in de rug
te geven. Omdat in hun omgeving
mensen vaak onvoldoende op de
hoogte zijn van deze ziekte, mag
een mantelzorger twee gasten
uitnodigen voor deze voorstelling.
De voorstelling begint om 15.00
uur. Na afloop is er een gesprek
en discussie met de acteurs. De
toegang is gratis voor partners of
andere mantelzorgers van mensen met dementie en hun genodigden op vertoon van toegangsbewijs. Deze zijn te verkrijgen via
het secretariaat van de afdeling
Zuid-Kennemerland,
telefoon
023-5311482. (foto: Jan Heijer)

VerwenWeekend bij
GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 3
mei verzorgt Weberkok Joop
Willemsen een workshop bij
GroenRijk Velserbroek. Onder
het motto ‘Haal alles uit je barbecue’ leert Willems de deelnemers roken, direct en indirect
bereiden en stoven op de Weber BBQ.
Alle kandidaten worden in
groepjes (teams) gezet en gaan
per team het hele menu maken.
Tijdens de workshop worden de
kandidaten begeleid door Joop
Willemsen. Elke deelnemer gaat
aan de slag met het geselecteerde recept op een stoere barbecue. Aan het einde van de workshop gaan ze met een certificaat
naar huis. De workshop vindt
plaats van 11.00 tot 15.00 uur
en deelname kost 20,- euro per
persoon. Aanmelden voor deelname kan via de website www.
groenrijkvelserbroek.nl.
Rob Verlinden, presentator van
het bekende TV-programma
‘Robs Grote Tuinverbouwing’ bij
SBS 6, is in actie te zien tijdens
zijn toer langs de diverse GroenRijk tuincentra. Met zijn enorme enthousiasme, creativiteit en
vakmanschap geeft hij, tijdens
zijn twee uur durende Groenshow, talloze tips en adviezen op
het gebied van tuin- en kamerplanten. Het bijwonen van Robs

Groenshow is geheel gratis, Rob
is aanwezig van 14.00 tot 16.00
uur.
Zowel zaterdag als zondag is er
bij GroenRijk Velserbroek aandacht voor grafmonumenten.
Velen staan er eigenlijk nooit
bij stil, tot het moment daar is.
Peter mulder, Dominique Steinmeijer en Guy Troupin tonen tijdens het verwenweekend allerlei voorbeelden van grafstenen, herdenkingsmonumenten
en beplanting van graven. Kijk
voor alle andere deelnemers aan
het VerwenWeekend op internet:
www.groenrijkvelserbroek.nl.
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€ 2099,-

Donker de ﬁetsspecialist
van Velsen

- Versnellingen
Shimano Nexus 7
- Remmen
Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork
en zadelpen
- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*
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15 Jaar
spirituele beurs
in Haarlem
Haarlem - Nicole van Olderen
organiseert met veel plezier
de spirituele beurs in Haarlem. ,,De locatie geeft het gevoel van een supergrote huiskamer en er is ook een aparte healing en massagezaal’’,
Aldus Van Olderen. ,,Op zondag zijn er twee gratis activiteiten zodat je ook een meditatie
en een lezing kunt volgen. Deze zijn bij de toegangsprijs van
6 euro inbegrepen.’’ De volgende beurs vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 mei. Het selecteren van het team wordt
door Nicole met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Daardoor
is de sfeer en de energie van
deze beurs zeer ontspannen!
Veel bezoekers blijven langer
dan gepland gewoon “omdat
het goed voelt”. Je kunt op deze beurs terecht voor jouw algehele welzijn.
Toegang voor één dag 6 euro, twee dagen 9 euro. Consulten maximal 10 euro. Parkeren op zaterdag kan gratis
op het parkeerveld van Albert
Heijn op de Westergracht 72,
in Haarlem is parkeren op zondag gratis. Zie ook www.nickysplace.nl of bel 06-41041509
(Nicole van Olderen). Graag
tot ziens In het steunpunt voor
ouderen aan de van Oosten
de Bruynstraat 60 in Haarlem
(hoek Westergracht, achter de
Bavo Basiliek).

Inzamelingsactie
Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - De leerlingen uit de
onderbouw van het Technisch
College Velsen hebben tijdens
hun werkzaamheden voor hun
Vakcollege een inzamelingsactie georganiseerd voor het Kerbert Dierentehuis.
Voor deze actie moesten zij een
plan maken hoe zij de actie zouden organiseren. Na een goe-

de voorbereiding zijn de leerlingen op pad gegaan en hebben
zij diverse mooie spullen voor
het Kerbert Dierentehuis kunnen
verzamelen.
Samen met de conciërge hebben
Lindsay, Jeremy, Kelvin en Nick
de spullen overhandigd aan het
Kerbert Dierentehuis. Zij waren
blij verrast!

Twee weken geleden stond er
een stukje in deze krant over
een onderzoek dat de gemeente Velsen heeft gedaan naar gescheiden huisafval.
Wij doen het nog niet goed genoeg, volgens het onderzoek. Dit
verbaasde mij, want als ik op het
Broekbergenplein in SantpoortNoord kom is het altijd druk bij
de afvalcontainers.
Zo ook de dag na Pasen: wij
stonden in de file voor de glas-

bak en keken naar de drie overvolle containers met plastic afval. Een uur later zijn ze geleegd
en kon ik mijn plastic kwijt. Een
meneer die achter mij in de file
voor de container stond zei over
het krantenartikel: ,,Ze hebben
niet op het Broekbergenplein
gekeken, want er wordt hier heel
veel afval gescheiden gebracht.’’
Mevrouw de Lange, SantpoortNoord
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polder in Haarlem-Noord en
al fietsend Spaarnwoude bij
Spaarndam verkennen. www.ivn.
nl/zuidkennemerland.
Zomerconcert Haarlems Jazzkoor in kerkje Stompe Toren
Spaarndam. Aanvang 14.00 uur.
Nieuwe expositie van Marjanne Termorshuizen-Arts en Ed
Bronsens bij pARTerre, Torenstraat 7 Velsen-Zuid. Aanvang
16.00 uur.
Een avond vol bezieling met
voorstelling ‘Binnen de Poorten’
in Burg. Rijkenspark, achter restaurant Boschbeek, Wüstelaan
75 Santpoort-Zuid. Het kampvuur brandt vanaf 19.30 uur.
Herdenking verzetsheld Jan
Bonekamp op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar. Vertelmiddag. Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Workshop ‘Werken naar werk’
in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van
19.00 tot 22.00 uur.

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tevens kan
men de schilderijen van Anton de Roo zien. Tentoonstelling
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut &
Jullie’.
Excursie in Midden Heerenduin
in Driehuis. Zie www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Kunstmanifestatie ‘50uurvanVelsen-Zuid’ rondom de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Robs Groenshow bij GroenRijk
Velserbroek. Van 14.00 tot 16.00
uur
Stadsschouwburg
Velsen:
Topactrices in ‘La Paloma’. Aanvang 20.15 uur.

Ruilbeurs voor legpuzzels in
wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein IJmuiden. Van 10.00 tot
11.00 uur.
Rijbewijskeuring C/D/E in
De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden.

Vrijdag

Zondag

Dinsdag

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar. Vertelmiddag. Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Van 13.00 tot 17.00
uur. Om 13.00 en 15.30 uur een
3D lenteschilderij maken. Kosten
1,50 bovenop de entreeprijs.
Kunstmanifestatie ‘50uurvanVelsen-Zuid’ rondom de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Stadsschouwburg Velsen: De
mooiste liedjes van Willeke Alberti. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Her’. Aanvang
20.30 uur.

Dodenherdenking. Zie programma elders in deze krant.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar. Vertelmiddag. Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Maandelijkse rondleiding doorhuis en tuin. Start 14.00
uur. 7,- p.p. Aanmelden: constance@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Dodenherdenking bij oorlogsmonument Tata Steel. Van 09.45
tot 10.30 uur.
Forteiland in de oorlogsdagen. De vertrektijden hier zijn
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Vanaf het eiland gaat de boot terug om 13.00, 15.15 en 17.15 uur.
Koffieconcert in Ruïne van Brederode Velserenderlaan 2 Santpoort-Zuid.
Optreden van Szerelem. Van
11.30 tot 13.00 uur.
Koffieconcert met optreden Seniorenkoor Vitaal en Shantykoor
Nortada. Laurentiuskerk, Fidelishof IJmuiden. Aanvang 12.00
uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s Place, Van Oosten de Bruynstraat
60 in Haarlem. Zie www.nickysplace.nl.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tevens kan
men de schilderijen van Anton de Roo zien. Tentoonstelling
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut &
Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Van 13.00 tot 17.00
uur. Om 13.00 en 15.30 uur een
3D lenteschilderij maken. Kosten
1,50 bovenop de entreeprijs.
Weidevogels in de Heksloot-

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Van 13.00 tot 17.00
uur. Om 13.00 en 15.30 uur een
3D lenteschilderij maken. Kosten
1,50 bovenop de entreeprijs.
Stadsschouwbug
Velsen:
Ashton Brothers. Aanvang 20.15
uur.

Donderdag
1 mei

2 mei

Zaterdag
3 mei

VerwenWeekend bij GroenRijk Velserbroek met workshop
BBQ en groenshow Rob Verlinden. Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar. Vertelmiddag. Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Voorjaarsmarkt bij verpleeghuis Velserduin, Nic. Beetslaan 4
in Driehuis. Van 10.30 tot 15.30
uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s Place, Van Oosten de Bruynstraat
60 in Haarlem. Zie www.nickysplace.nl.

4 mei

Maandag
5 mei

6 mei

Woensdag
7 mei

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tevens kan
men de schilderijen van Anton de Roo zien. Tentoonstelling
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut &
Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Van 13.00 tot 17.00
uur. Om 13.00 en 15.30 uur een
3D lenteschilderij maken. Kosten
1,50 bovenop de entreeprijs.
Vergadering wijkplatform Velsen-Noord in De Mel/Watervliet, Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwbug
Velsen:
Ashton Brothers. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Her’. Aanvang
20.30 uur.
Nachtegalenconcert in het
duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Bentveld. Zie www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Donderdag
8 mei

Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Van 13.00 tot 17.00
uur. Om 13.00 en 15.30 uur een
3D lenteschilderij maken. Kosten
1,50 bovenop de entreeprijs.

Buffelen voor stichting
Ons Huis Heemskerk
IJmond - Gebuffeld. Dat hebben de meiden van Tinca Boxing
Gym zeker gedaan tijdens de
Dutch Beach Masters op zaterdag 19 april. Twaalf kilometer
geploeterd, maar ook gelachen.
Want zeven van de acht meiden wisten waarvoor ze het deden: geld ophalen voor stichting
Ons Huis Heemskerk. En dat is
gelukt!
Voor Marie-José - de achtste
deelneemster van Tinca - was
dit een grote verrassing. Zij heeft
twee lieve dochters waarvan de
jongste zwaar gehandicapt is
en soms verblijft in het Heemskerkse logeerhuis dat te kampen heeft met ernstige financiele problemen door de bezuinigingen van de overheid. Zij hebben dringend geld nodig om deze gezinnen te kunnen blijven
ontlasten, alsmede deze kwets-

bare groep het ‘logeren’ te laten
ervaren.
Door middel van een kort maar
krachtig whatsapp-bericht te
versturen naar alle familieleden, vrienden en bekenden van
de meiden hebben zij heel veel
mensen kunnen bereiken die
met veel liefde wilden doneren
voor dit mooie doel.
Volledig verrast en overdonderd namen Marie-José en Patrick Schelvis, bruut verstoord tijdens een intensieve boks-workout, namens Stichting Ons Huis
Heemskerk de cheque vorige
week vrijdag in ontvangst. De
meiden van Tinca Boxing Gym
willen graag iedereen bedanken
die hebben gesponsord tijdens
de Dutch Beach Masters. Het resultaat is ver boven verwachting!
Zie ook www.hartvooronshuis.nl,
(foto: Mark Sassen Fotografie)

Bart Box aan Ampèrestraat

De Kleine Verhuizer
investeert in opslag
IJmuiden - Het gaat maar
mondjesmaat beter met de economie in Nederland. Maar nog
steeds gaan er veel bedrijven
failliet of ze bezuinigen en stellen plannen voor investeringen
uit. Ook in IJmuiden zie je dat regelmatig.
Maar voor De Kleine Verhuizer
ligt dit anders. Zij zijn ondanks
de crisis wel gaan investeren.
Het bedrijf biedt nu naast verhuizingen ook opslag aan voor particulieren en bedrijven onder de
naam Bart Box. Op 2 mei wordt
het nieuwe pand aan de Ampèrestraat in IJmuiden geopend.
Sige Bart van De Kleine Verhuizer legt uit dat voor hem stilstand
achteruitgang is. ,,Het is niet zo
dat wij lekker ruim bij kas zitten
en dat het geen spannende beslissing is geweest. Maar als je
ziet dat er een vraag is, dan gaan
wij niet zitten wachten tot iemand anders dat gaat invullen.

Ondernemen is risco’s nemen en
lef tonen.”
De afgelopen maanden is er
hard gewerkt aan het verbouwen
van het nieuwe pand tot een plek
waar mensen veilig hun spullen
opslaan in overzichtelijke boxen.
Van een grote lege hal naar een
tweede verdieping, een gang vol
boxen en een overdekte garage
voor de vrachtwagens.
In 1996 is George Bart, de vader
van Sige, De Kleine Verhuizer
gestart met één busje. In de jaren die volgden is het bedrijf gegroeid naar twee busjes en drie
vrachtwagens. Per jaar doet het
bedrijf rond de 500 verhuizingen en heeft het zeven mensen
in dienst.
Voor informatie over een verhuizing of opslag kan men contact
openemen met de Kleine Verhuizer via 0255-537532 of mail naar
info@kleineverhuizer.nl. Zie ook
www.kleineverhuizer.nl.
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Axel Wessels naar
Strawberries Heren 1

Verzamelbeurs
met gratis taxaties
Op zondag 4 mei organiseert de
Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) een nieuwe verzamelbeurs met gratis taxaties in Heiloo. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden
zullen van 10.00 tot 16.00 uur
hun weg vinden naar het Fletcher Hotel Heiloo op de Kennemerstraatweg 425. Hier worden
die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten
uit binnen – en buitenland aangeboden. Men vindt hier munten
vanaf de Grieks/Romeinse periode tot en met de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de aller-

eerste uit 1852 en bankbiljetten
in alle soorten en maten.
Al eens een munt van 2000 jaar
oud in uw handen gehad? Of het
bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’?
Of misdrukken van munten en
postzegels die veel geld waard
kunnen zijn? Iedereen kan zich
laten verrassen door lang vervlogen betaalmiddelen.
Bovendien kan men op deze dag
munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Het motto daarbij is ‘Er ligt teveel op zolder’. In
elke keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen.

Kruip in de huid van
een vrijwillige redder

Velsen - Axel Wessels gaat volgend seizoen aan de slag als trainer/coach van Strawberries Heren 1. De 38-jarige Beverwijker en
het bestuur hebben vorige week
overeenstemming bereikt over
een samenwerking van minimaal
één jaar. Strawberries speelt in de
3e klasse en is verwikkeld in een
spannende strijd om promotie.
Axel Wessels volgt Mattijs Vermunt op, die bijna anderhalf jaar
werkzaam was in Driehuis. Hij
moet noodgedwongen stoppen
vanwege een verhuizing naar het
midden van het land. Bovendien
lonkt een uitdagend vervolg van
zijn carrière als trainer/coach. Het
bestuur van Strawberries heeft begrip voor deze stap, maar vindt het
ook erg jammer. ,,Hij was de ideale trainer/coach voor deze jonge, talentvolle groep hockeyers’’,
aldus bestuurslid technische zaken Mathijs Kostermans. ,,Wij zijn
erg blij dat Mattijs met ons heeft
meegedacht over zijn opvolging.
Hierdoor zijn wij in contact gekomen met Axel Wessels, die jarenlang met Mattijs heeft samengewerkt en daardoor hetzelfde gedachtegoed vertegenwoordigt. Wij
zien in hem een geschikte kandidaat die voldoet aan het profiel dat
wij vooraf hebben opgesteld.’’
Axel Wessels heeft een rijke hockeycarrière achter de rug. Hij
speelde onder andere bij Hilversum, Gooische, Bloemendaal en
Rood-Wit. Bij die club is hij bezig aan zijn laatste jaar als speler
van Heren 2. Bij Strawberries gaat
Wessels - net als Vermunt - werken met een poule van gasttrainers. Dit jaar waren onder andere Diederik Donk en Daan Meu-

rer actief in Driehuis. Ook Wessels
stond dit seizoen al op het veld bij
Strawberries Heren 1.
,,Nadat ik had besloten mijn hockeystick aan de wilgen te hangen, was ik op zoek naar een
mooie nieuwe uitdaging als trainer/coach’’, aldus Wessels, die
een eigen bedrijf heeft in e-commerce. ,,Er kwamen diverse mogelijkheden op mijn pad, waarbij de
sportieve uitdaging bij Strawberries mij het meeste aansprak. De
beslissing was dan ook niet heel
moeilijk, al zal ik mijn oude maten
met wie ik jarenlang bij Gooische
en later bij Rood-Wit heb gespeeld
absoluut gaan missen. Ik heb er
ongelooflijk veel zin in om met deze jonge en ambitieuze groep iets
moois neer te zetten.’’ Strawberries
Heren 1 heeft nog vier competitiewedstrijden voor de boeg. Als het
team geen punten meer verspeelt,
dan komt het aan op de laatste
twee wedstrijden van het seizoen:
zondag 18 mei uit tegen HC Naarden en zondag 25 mei thuis tegen
Terriërs.

Vrijwilligersdag in
Bijna Thuis Huis
IJmuiden - Zaterdag 3 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM) de landelijke Reddingbootdag op meer dan 45 lokaties. Bezoekers kunnen die dag
actief kennis maken met het
werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de
KNRM. Beleef het mee op Reddingstation IJmuiden!
Actie, daar is waar het draait bij
de KNRM. Op het moment dat
de pieper gaat, komen de vrijwillige redders in actie. Ze ontdoen
zich van de dagelijkse zaken,
spoeden zich naar het boothuis,
varen uit en verlenen als ze ter
plaatse zijn hulp aan mensen die
op of aan het water in de problemen zijn. De 1.300 vrijwilligers
kunnen dat alleen doen door de
steun van meer dan 80.000 donateurs. Zij komen ook in actie,
maar dan in financiële zin.
De KNRM werd in 1824 opge-

richt en nog altijd werkt de landelijke hulpverleningsorganisatie geheel zelfstandig, zonder
subsidies van de overheid, maar
met de steun van de ‘Redders
aan de Wal’, de geuzennaam van
de donateurs.
Als dank voor die vaak jarenlange steun halen de vrijwilligers op
3 mei alles uit de kast. Spectaculaire demonstraties, rondleidingen door boothuizen en diverse activiteiten voor kinderen zijn
slechts een paar ingrediënten
van wat Reddingbootdag voor
de actie kunnen ervaren. Eye
catcher in IJmuiden is de nieuwste aanwinst van de KNRM. De
Nh1816, onlangs gedoopt door
koninging Maxima, krijgt een
mooie plek zodat de reddingboot
door het publiek goed te bezichtigen is. Helaas is het nog niet
mogelijk dit jaar de boot open
te stellen voor publiek. Zie ook
www.reddingbootdag.nl.

Ik beloofde u uit de doeken te
doen hoe een dag van een vrijwilliger in ons Bijna Thuis Huis
‘Heideberg’ er uitziet. Zoals ik al
schreef vervullen de vrijwilligers
een meer dan belangrijke rol in de
dagelijkse gang van zaken. Ons
Huis valt of staat met de professioneel opgeleide vrijwilligers.
Stelt u zich voor: in tweetallen
worden er vier ‘diensten’ per dag
gedraaid – van 7 tot 11, van 11 tot
15, van 15 tot 19 en van 19 tot 23
uur. Wat doen zij? Kort en bondig
gezegd: de vrijwilligers bieden en
garanderen een huiselijk klimaat
in ons Huis! Ze staan de gasten
en hun bezoek ten dienste in wat
men nodig kan hebben om het
verblijf, waarvan we weten dat het
eindig is, zo aangenaam mogelijk te doen verlopen. Het staat er
zo simpel, maar dat is het natuurlijk niet. De ene gast heeft andere
wensen dan de andere gasten en
hoe kom je daar achter? De vrijwilligers beschikken derhalve allen over meer dan uitmuntende
contactuele eigenschappen. Als

een gast net bij ons is, zal men
moeten aftasten, men moet de
gast leren ‘lezen’. Men moet leren
aanvoelen wat de gast wil: gezelschap of rust.
Men biedt de gast en het bezoek
koffie of thee aan, men treedt
weer terug. Als een gast alleen
is probeert men te ontdekken of
de gast wellicht behoefte heeft
aan een babbeltje. Tijdens iedere maaltijd wordt de tafel gezellig gedekt. Gasten die willen aanschuiven worden daartoe van harte uitgenodigd. Niets moet.
Tussendoor worden er normale huishoudelijke klussen verricht,
afwassen, strijken en dat soort
gedoe. Men ondersteunt de verpleegkundigen bij eventuele taken. Het belang van de vrijwilliger kan nooit onder- of overschat worden! Volgende keer zal
ik iets over de verpleegkundigen
schrijven.
Kiki Kastelein
voorzitter bestuur Bijna Thuis Huis
Heideberg, Santpoort

Stijlvol examengala Vellesan
College
IJmuiden - Op allerlei manieren arriveerden de examenleerlingen van het Vellesan College
voor hun examengala bij het Tata Steel Stadion: op de fiets, afgezet door paps met de auto, per
cabriolet, in een Porsche of natuurlijk met een ‘stretch’ limo inclusief VIP behandeling. En één
leerling en docent werden zelfs
afgeleverd op een originele landbouwtrekker! Het was dit jaar
voor het eerst dat het Vellesan
College voor de mavo-, havoen vwo-leerlingen een examengala organiseerde. Het gala in
de bussinessruimte van het Tata Steel Stadion diende als afsluiting van de laatste lessen
van het examenjaar. Hoewel er
in de meivakantie nog een examentraining op school wordt gehouden, hebben de examenleerlingen hun laatste reguliere lessen gehad. Na de meivakantie start het centraal schriftelijk eindexamen. De afgelopen
jaren werd er op de laatste lesdag een examenstunt georganiseerd, nu werd er door de school
voor gekozen het jaar in stijl af te
sluiten met een gala. En dat dit
in de smaak viel bij de examenleerlingen bleek uit de zorg die
ze hadden besteed aan hun kleding. De jongens allemaal in pak
en de haren strak naar achteren,
en de meisjes ‘in cocktail’ met
de meest prachtige creaties. Het
was soms een echte ‘walk of fame’ toen ze over de rode loper
de feestruimte binnen schreden.
Ook de docenten lieten zich niet
onbetuigd. Het feest was gezellig, de voetjes gingen van de
vloer en de sfeer was zoals die
op zo’n avond hoort te zijn: geweldig. Er is een nieuwe traditie
op het Vellesan College geboren.

Koffieconcert
IJmuiden - Op zondag 4 mei
kan men in de Laurentiuskerk
aan de Fidelishof komen genieten van een mooi koffieconcert
van Velser Gemeenschap. Om
12.00 uur treden dan, onder leiding van Thom ten Harkel, het
Velser Seniorenkoor Vitaal en
Shantykoor Nortada op. De koren hebben speciaal voor deze
vierde mei een mooi programma
ingestudeerd. De toegang is vrij.
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Oranjevereniging Santpoort-Noord
bedankt haar sponsors
Aannemersbedrijf Jan Konijn
Administratiekantoor Beliën
Adviesbureau VGW
Advimini BV Advies- en Administratiekantoor
Aequitas Hypotheken & Verzekeringen
All-Therm Centrale Verwarming
Ambachtelijke slagerij H.H. Duijn
Assurantiekantoor Nieuwland & Aarts
Autobedrijf van Eck occasions
Automobielbedrijf Ruud Koks
Aviation Consultancy Holland
B & E ijzerhandel
Balletstudio Jolein
Banketbakkerij Wesseling
Berliz Trade
Bijl Accountantskantoor
Bol Primeurshop
Booy Optiek
Bosch Sport Velsen
Boudestein Transport Beverwijk
Bouwbedrijf Jaap Sintenie B.V.
Brood- en Banketbakker Ben Vreman
Café Bartje
Café Brasserie De Wildeman

Carmen de Haan Praktijk voor Communicatie
Chris Uijtendaal Beton- en Timmerwerken
City Sport Santpoort
Coan Holding BV
De Santpoortse Verleiding
De Oplossing
Derkx & Davidson BV
Dortmundt Kapsalon
Duineveld Transport BV
Duveco Transport
Echte Bakker Kijzers
Eetlokaal ‘t Palet
EZN Zorgtechniek
Feije Schoorsteenvegersbedrijf
Fijnvishandel Santpoort aan Zee
Fred Brans Vee- en Transportbedrijf
Folkerts Design & Printing
Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort
Gall & Gall Van Setten
Groenrijk Velserbroek
Haak Zonwering
Heeremans Schilderwerken
Hoogeboom Steigers
Hovenier Harry van Schooten

Hoveniersbedrijf -/ Klusbedrijf All Gardens
Hutten Verhuur BV
Jerdort ICT systeembeheer en media
Joosten Projecten
Jos Kors Ambachtelijk Molenaar v.o.f.
Kapsalon Mod’elle
Kapsalon Seegers
Kapsalon Tjeerd Meinema
Klussenbedrijf H. Boot
Kopiedruk Santpoort
Koppes Snacks
Korstanje BV
Kuntz Beheer BV
Kwekerij Loef
Klimaat Techniek Santpoort BV
Lengerique
Loodgietersbedrijf Anthony Wiegand
Lunchroom Laantje
Maas Warmtetechniek
Macada Innovision BV
Manege Kennemergaarde
Massagecentrum Kennemerland
MatchWork
Minerva Nederland BV

Mondhygiënepraktijk M. Jansma
Mulder Grafbeplanting
Notariskantoor De Kiewit Buijsman Wientjes
Pasta Casa
Pannenkoekrestaurant
Hoeve Duin en Kruidberg
Phi Energy BV
PieCas BV
Podotherapiepraktijk Sia Boelens
Poelier Van Ofwegen
PS-Group
RBM Europe BV
Rebica Advies
Restaurant De Meierij
Rutte autodemontagebedrijf
Schildersbedrijf Andre Wullems
Schildersbedrijf Van Woensel
Schoonakker Schilders- en Onderhoudsbedrijf
Schoorl v.d. Veldt, verhuis- en transportbedrijf
Shoarma Grillroom Ramsis
Snackbar Peter
Speelgoedzaak Intertoys De Ballon
Sportcentrum Santpoort
Stitchfield B.V.

Stukadoorsbedrijf J.H. Martens & Zoon BV
Tandartsenpraktijk W.L. Thieme
Tandheelkundig Centrum TCSD
Timmerbedrijf Ben Wempe
Tobo Reklame
Tuincentrum R. Haan
Van Schagen Grond- en Graszoden
Van Waalwijk Van Doorn,
Makelaars & Taxateurs
Visbeen Transport
Visser Tweewielers
Volta 1800 Installatietechniek
Voorting Sportprijzen
Willeke Vrij Vormgeving
VT BV
Weekblad Jutter/Hofgeest
Wesco IJmuiden Apparatenbouw BV
Wieleman Vastgoed Advies & management
WilmsFloet orthopedie
Witteman Transport

en alle vrijwilligers die Koningsdag tot een
fantastische dag hebben gemaakt!

Koffieconcert in
Ruïne van Brederode

Koningsspelen op
Rozenbeekschool

Santpoort-Zuid - Zondag 4 mei
tussen 11.30 uur tot 13.00 uur
treedt in de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan 2
Szerelem op in het kader van het
maandelijkse koffieconcert op
de eerste zondag van de maand.
Szerelem speelt traditionele muziek uit veel Europese landen.
Van vrolijke Ierse reel tot opzwepende Hongaarse czardas.
Naast instrumentale muziek zal
er ook veel zang te horen zijn.
Liederen over de liefde; over
dromen en verlangen. Of over
het dagelijks gevecht om het be-

Velserbroek - Vrijdag 25 april
was de dag van de Koningsspelen! In oranje gehulde kinderen
van De Rozenbeekschool verschijnen in de gang. In de gáng,
want de kinderen van groep 1
t/m 8 nemen gezamenlijk deel
aan het Oranjeontbijt. Nadat
de buiken zijn gevuld, volgt het
sportieve gedeelte: de kinderen van groep 1,2 en 3 doen onder andere de Maximarace en de
Willem-Alexandershake op het
zonovergoten schoolplein, terwijl
de kinderen van groep 4 t/m 8
in gemengde teams de sportieve
strijd aangaan met onder andere
lakeibal, de koninklijke kussenrace en kroontje veroveren in het
Polderhuis. Aan het einde van de
dag een verkoelend ijsje en de
kinderen kunnen gaan genieten
van hun welverdiende vakantie!

staan; over de schoonheid van
de natuur. Het komt allemaal
voorbij. Szerelem is het Hongaarse woord voor liefde.
De violiste Eleonora Farkas komt
uit Hongarije. Wim van Hattem
speelt op accordeon, Wim de
Goede op contrabas en Hetty
Kienhuis op gitaar
Bij goed weer is het concert buiten, anders in de torenkamer.
De Ruïne is open vanaf 10.00
uur. Entree Ruïne volwassene 3
euro, kinderen 1,50 euro.
Na afloop ligt er de hoed voor de
muzikanten.

Expositie in ‘t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In ’t Mosterdzaadje is in de maanden mei
en juni is het werk te zien van
Henk Zwanenburg. Voor de tiende keer in het 31 jarige bestaan
van het concertzaaltje komt deze kunstschilder de wanden met
zijn markante schilderijen opvrolijken. Zijn plan is om ‘t Mosterdzaadje vol te parkeren met
auto’s, in acrylverf. Henk Zwanenburg is in 1961 geboren in
IJmuiden. In 1985 studeerde hij
af aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming, als
tekenleraar. En hij schildert nog
steeds. ,,In mijn werken schets ik
vaak landschappen met daarin
een auto, trein of boot. De voertuigen zijn soms bijna fotografisch weergegeven, de omgeving
wordt met een duidelijke knipoog richting de impressionisten
in afwijkende kleuren en wilde
streken geschilderd.” Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de schilder via telefoon
023-5387022 of henkzwanenburg@hotmail.com.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Klootschieten

Op dit mOment is meday
UitzendbUreaU Op zOek naar:

• Kabeltrekkers • Elektromonteurs
• Timmermannen • Dieselmonteurs
• Demontage medewerkers- slopers
• VCA gecertificeerde mensen
• Industrieel reinigers • Koelmonteur
• Scholieren/vakantiekrachten
• Grondwerkers
Mail je cv naar info@meday.nl, bel ons op
0251-745009/06-50600678 (24 uur service) of
kom bij ons langs op de vestiging C.H. Moensstraat
71, Beverwijk. Kijk snel op onze vernieuwde website
www.meday.nl

Voor bewoners IJmuiden Zuid

Bijeenkomst herinrichting
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Op 3 en 4 maart
heeft de gemeente Velsen de
voorlopige plannen gepresenteerd over de herinrichting van
de Lange Nieuwstraat. Naar
aanleiding van deze presentatie
kwam het Wijkplatform IJmuiden-Zuid tot de conclusie dat de
nieuwe inrichting van deze belangrijkste doorgaande weg in
IJmuiden grote gevolgen gaat
hebben voor de wijkbewoners
van IJmuiden-Zuid.
Het Wijkplatform IJmuiden-Zuid
wil de reacties van de wijkbewoners bundelen en indienen tijdens de inspraakperiode. Deze reacties kunnen dan meegenomen worden bij de definitieve
vaststelling van de herinrichting
Lange Nieuwstraat.
Wijkplatform
IJmuiden-Zuid
houdt daarom op woensdag
7 mei een wijkraadpleging in

Buurtcentrum de Spil, Frans
Halsstraat 29 te IJmuiden. Tijdens deze wijkraadpleging zullen de voorlopige herinrichtingsplannen van de Lange Nieuwstraat besproken worden en zal
aan de aanwezigen worden gevraagd wat hun mening hierover
is. Ook zal er gediscussieerd
worden over eventuele alternatieve mogelijkheden. Hierbij zal
uiteraard ook gekeken worden
naar de uitgangspunten die door
de gemeente Velsen zijn gesteld
om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen.
Vanaf 19.15 uur zijn de wijkbewoners van IJmuiden-Zuid welkom en om 19.30 uur zal de presentatie starten.
Meer informatie over Wijkplatform IJmuiden-Zuid is te vinden
op: www.wijkplatformsvelsen.nl/
ijmuiden-zuid.

Open Guppentraining
IJmuiden - SVIJ is een vereniging voor jong en oud! Een vereniging waar prestaties en plezier samengaan.
Zondag 4 mei organiseert de
voetbalvereniging een Open
Guppentraining om alle kleine voetballers tussen de 4 en
7 jaar kennis te laten maken
met het voetballen op een echte grasmat in een echte ‘Guppenarena’. Alle jongens en
meiden die eens lekker willen
sporten en vrienden willen maken zijn uitgenodigd. De training begint om 11.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

DCIJ-nieuws

Dammen is leuke
sport voor jong en oud
IJmuiden - In het kader van
de Nationale Sportweek organiseerde de damclub IJmuiden
een eenmalig damtoernooi voor
jong en oud. In totaal gaven vierentwintig deelnemers acte de
presence.
Natuurlijk liep de speelkracht
uiteen. In de meeste gevallen
waren de deelnemende ouders
niet in staat om hun kinderen,
die al onder deskundige trainers het een en ander is bijgebracht, te kloppen. Breed glimlachend liepen de jongens en
meisjes door de speelzaal wanneer er weer een argeloze ouder
was verslagen.
Met een score van 100 procent

bleek de schakende dammer Ingmar Visser als sterkste uit de
strijd te komen. Hij ondervond
grote tegenstand van een groep
achtervolgers die slechts één
punt minder scoorde. Ivo, Berrie
Bottelier, Martijn Vis, Yunus Piroglu, Evert Bronstring en Lars van
Eeuwijk volgden met een punt
minder. Maar naast de strijd om
de punten voerde de gezelligheid de boventoon. Ouders en
begeleiders konden ervaren hoe
leuk dammen voor hun kinderen is.
De damclub IJmuiden kon terugkijken op een uiterst prettig toernooi dat in de toekomst zeker op
de agenda blijft staan.

Kijk Uit 4 kampioen
IJmuiden - In navolging van het
2e team van Kijk Uit, heeft ook
het 4e team het kampioenschap
binnengehaald en wel in klasse 4H.
Een bijzondere prestatie, gezien
de gemiddelde rating die bij ons
100 tot 200 punten lager ligt dan
bij de tegenstander.
In de laatste wedstrijd moest het
team het opnemen tegen de Wijkertoren, bij een gelijkspel was
Kijk Uit kampioen.
Het begon voorspoedig, De tegenstander van Wim Geels liet
een afschuwelijke penning toe
op dame en toren, dit bracht
Wim zo in het voordeel, dat hij
enkele zetten later de felicitaties
in ontvangst kon nemen.
Al spoedig werd het weer gelijk,
Sjef Rosier kwam in een gecompliceerd pionnen eindspel terecht, en zag even door de pionnen (lees bomen) het bos niet
meer.
Op de twee overgebleven borden ging het ook in mijn ogen
niet lekker. Bij Quan zag ik een
heleboel kansen, maar hoofdzakelijk voor zijn tegenstander.
En bij Rene Koens had ik het
idee, dat hij een tempo tekort
kwam en een pionnetje moest
laten doorlopen.
Dus ondergetekende “even”
naar de bar om het percentage
wat omhoog te brengen.

Komt Rene binnen met de melding dat hij heeft gewonnen. Na
wat gestamel en ongeloof van
mijn kant, en ja dat dacht ik ook..
van de kant van Rene. Was het
kampioenschap binnen!.
Dat Quan zijn stelling later niet
meer kon houden lag wel in de
lijn der verwachtingen.
Sjef bedankt voor het invallen in
de laatste twee partijen en Halil
veel beterschap!

Velsen-Zuid – Op Koningsdag lieten dertien leden van
sportvereniging Full Speed afdeling Klootschieten het Oranjefeest aan zich voorbij gaan.
Eerst sporten en daarna de
spelen. Het weer was geweldig, en de drukte in Spaarnwoude viel reuze mee. De koeienroute stond op het programma, een van de langste parkoersen (4,7 km). Team 3 met Nico,
Ton, Raymond en Astrid werden
eerste met 71 schoten en 6 meter. Team 2 met Ingrid, Sylvester
en Dirk werd tweede met 72–25.
Team 4 met Jan Sch., Harm en
Lia werd derde met 76–6. Team
1 met Ina, Jan St, Dries, werd
vierde met 81-50. Een goed resultaat voor alle teams. Op de
agenda staat zaterdag 3 mei de
beeldenroute en daarna om ongeveer 14.00 uur de ledenvergadering klootschieten. Zaterdag
17 mei is er PK gooien en daarna is er om 14.00 uur een groep
van 30 personen, met mevrouw
Eeltjes van Concordia uit Haarlem, die onder begeleiding willen klootschieten. Woensdag 21
mei om 20.00 uur is de jaarvergadering van Full Speed voor alle afdelingen. Voor informatie
bel Harm Jongman 0255-514780
of Ton Boot 0255-510085.

Vergadering
wijkplatform
Velsen-Noord
Velsen-Noord - Het Wijkplatform Velsen-Noord vergadert op
woensdag 7 mei om 20.00 uur in
De Mel / Watervliet aan Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord.
Publiek is altijd welkom bij deze
vergaderingen.

Drankrijder
moet rijbewijs
inleveren
IJmuiden - Op de Frans Naereboutstraat heeft de politie
in de nacht van zaterdag op
zondag het rijbewijs ingevorderd van een 23-jarige man uit
IJmuiden. De bestuurder wilde de Kennemerlaan oprijden
en reed daarbij bijna een politieauto aan. De bestuurder had
het voertuig vermoedelijk over
het hoofd gezien en vervolgende al slingerend zijn weg.
Ook gaf hij geen gehoor aan
het stopteken en ging in plaats
daarvan steeds harder rijden.
De agent slaagde er uiteindelijk in de bestuurder tot stoppen te dwingen door hem klem
te rijden. De man rook naar alcohol en bleek de alcohollimiet
bijna vier keer te hebben overschreden. De politie heeft melding gemaakt bij het CBR, dat
een onderzoek naar de rijgeschiktheid van de IJmuidenaar
zal instellen.

Plus-Wijzer
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ISV-geld naar
Lange Nieuwstraat
IJmuiden – De gemeente Velsen heeft in 2010 van de provincie Noord-Holland subsidie ontvangen voor projecten in de stedelijke vernieuwing (ISV). Door
verschillende oorzaken blijken
inmiddels vijf projecten te zijn
gestopt of uitgesteld. Daardoor
komen de uitgekeerde subsidies
in gevaar. Het gaat om subsidie
voor het centrumplan/KPN-locatie (225.000 euro), herstructurering Lange Nieuwstraat noordwest/Golfbreker (200.000 euro), ontwikkeling Zuiderscheg
(7.500 euro), herinrichting Lange Nieuwstraat (250.000 euro)
en herstructurering Pres. Steijnstraat (200.000 euro). De ontwikkeling van de KPN-locatie
en Golfbreker zijn gestopt, het is
nog onzeker wanneer de plannen worden voortgezet. De ontwikkeling van de Zuiderscheg
is helemaal gestopt. En de herinrichting van de Lange Nieuwstraat en herstructurering van de

Twee keer film
‘Her’ in WT

Pres. Steijnstraat staan gepland
voor 2015. De ISV-gelden waren bedoeld voor de periode tot
en 2014. Daarom heeft het college aan de provincie toestemming gevraagd de gelden voor
de KPN-locatie en de Golfbreker (samen 425.000 euro) te gebruiken voor het totaalplan herinrichting Lange Nieuwstraat en
hiervoor uitstel te verlenen tot de
start van de werkzaamheden in
2015. Daardoor zou ook een extra gebied kunnen worden heringericht: de omgeving rond het
stadhuis, Dudokplein, Raadhuisstraat en Plein 1945. De gemeente investeert zelf ook in de herinrichting van de Lange Nieuwstraat, overeenkomstig de voorwaarden van de provincie.
De ISV-gelden voor de Zuiderscheg zijn inmiddels, met toestemming van de provincie, gebruikt voor het cultuurimpulsproject ‘restauratie gemeentelijke monumenten’.

Stormvogels speelt
gelijk tegen AFC’34
IJmuiden - In Alkmaar heeft
Stormvogels tegen het op de
derde plaats staande AFC’34 onder behoorlijk natte weersomstandigheden door twee doelpunten van Jurjen Dikker een
zeer verdienstelijk gelijk spel van
2-2 afgedwongen. Deze puntenverdeling gaf na afloop blijde gezichten in beide kampen: AFC’34
is door dit punt zeker van deelname aan de nacompetitie en
Stormvogels is zeker van lijfsbehoud in de eerste klasse A.
AFC’34, dat vier basisspelers
miste, moest toezien dat Stormvogels (zonder de geschorste
Micha Plug en Glenn van Geldorp) in de beginfase een stuk
feller was. Drie kansen op rij kregen de IJmuidenaren, maar even
zoveel keer werden deze om
zeep geholpen.
Maar halverwege de eerste
helft, toen Stormvogels in feite
met 0-3 had voor moeten staan,
opende Jurjen Dikker de score.
Een hoekschop van Erik Homan
belandde bij de tweede paal alwaar Dikker klaar stond om de
bal binnen te schieten, 0-1.
Via een afstandsschot van
Sandro Staal wist AFC’34, dat
sporadisch op de helft van
Stormvogels vertoefde, een paar
minuten later voor de gelijkmaker te zorgen
Na de thee een iets beter spelend AFC’34, maar de Alkmaarders werden opnieuw door Jurjen Dikker, weer uit een stan-

daardsituatie, op achterstand
gezet. Erik Homan nam zijn zoveelste hoekschop, die door Patrick Krop werd doorgekopt richting de bij de tweede paal staande Dikker en voor hem was het
een koud kunstje Stormvogels
weer aan een voorsprong te helpen, 1-2.
AFC’34 werd sterker en creëerde zich vele kansen, maar de
meeste daarvan werden door
een in bloedvorm verkerende
doelman Sebastiaan de Lijzer
gepareerd. Scheidsrec hter Wateler (een betere naam kan je
onder de zeer natte omstandigheden niet bedenken) stuurde halverwege de tweede helft
AFC’34-speler Menno Meijland
met rood naar de kleedkamer
omdat hij in de ogen van de
leidsman te fanatiek op het natte veld doorgleed op verdediger
Dennis Verwer, die door deze actie een paar minuten later geblessseerd het veld moest verlaten. Stormvogels kon uit deze
man-meersituatie geen voordeel
trekken. Integendeel, elf minuten
voor het einde schoot Jalel Benahmed de bal achter Sebastiaan de Lijzer, 2-2.
Zondag gaat de reis naar Badhoevedorp om aldaar tegen het
in nood verkerende Pancratius
uit te komen.
Zaterdag reizen de zaterdagsenioren af naar AmsterdamOost en treden daar aan tegen
JOS/Watergraafsmeer.

www.
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Meiden met interesse
in de techniek
Velsen - Vorige week donderdag waren 36 meiden van het
Technasium van het Ichthus Lyceum en van het Technisch College Velsen te gast bij Woningbedrijf Velsen. Zij kregen een
presentatie van José Braakman
van Zon Energie over duurzame
energie door het gebruik van de
zon en van de aarde. Patty Tang
van Hemubo vertelde iets over
haar werk als architect voor een
aannemer.
De dames vertelden ook hoe zij
in de techniek terecht kwamen
en welke weg zij hadden afgelegd. Het doel van deze dag is
dat de leerlingen in de praktijk
kennismaken met technische
beroepen en technische werkzaamheden. ZON Energie en
Hemubo leverden een bijdrage
aan deze dag.
ZON Energie is betrokken bij het
renovatieproject De Lantaarntjes
en Hemubo is verantwoordelijk
voor de onderhoudswerkzaamheden bij de Kruisbergflat. De

meiden hebben deze beide projecten bezocht en op basis daarvan een ontwerp gemaakt voor
de indeling van een woning in
de Kruisbergflat.
Voor sommige meiden is al duidelijk welke beroep zij willen kiezen. Terwijl andere meiden dat
nog niet weten. Over het algemeen was het verhaal over de
Kruisbergflat het meest begrijpelijk en aansprekend voor de aanwezige leerlingen. Maar ook het
verhaal over duurzame energie is
van belang voor deze groep omdat dit een onderwerp is waar zij,
als ze echt de technische kant op
gaan, mee te maken zullen krijgen. Direct of indirect.
Woningbedrijf Velsen vindt het
belangrijk tijd vrij te maken voor
Girlsday. Bij het onderhoud en
de nieuwbouw komt veel techniek kijken. Het is van belang dat
er ook in de toekomst mensen
zijn die nieuwe dingen kunnen
ontwikkelen, ontwerpen en toepassen in de dagelijkse praktijk.

HVH installatietechniek

Koop nú uw badkamer
zonder BTW
IJmuiden - Kent u het pand van
HVH installatietechniek aan de
Kennemerlaan in IJmuiden? Dit
is hét adres voor uw nieuwe badkamer. In de gehele maand Mei
betaalt nu géén BTW op sanitair
én installatie. Zo wordt uw nieuwe badkamer wel heel voordelig!
Droomt u van een nieuwe badkamer, maar ziet u op tegen de verbouwing? Laat dan het project
over aan HVH installatietechniek.
Arjan van de Veldt vertelt: ,,Mensen weten wellicht dat wij sanitair
verkopen. Maar vaak niet dat wij
een badkamer compleet kunnen
renoveren. Van a tot z ontzorgen
wij de klant in de weg naar hun
nieuwe badkamer. Van de ideale
indeling naar de juiste keuze van
materialen. En betrouwbare vakmensen installeren alles op hoog
niveau.’’
Het installatiebedrijf is al enige tijd
gevestigd in IJmuiden en wordt in
de regio steeds bekender op het

gebied van badkamers. In de vernieuwde showroom treft men volop keuze en inspiratie voor een
nieuwe badkamer. Diverse showbadkamers tonen slimme indelingen en mooie materiaalkeuzes. De
keuze uit douchesets en kranen is
divers en met mooie accessoires
van Aquanova wordt de badkamer een echte eyecatcher in de
woning. René Huijbens licht toe:
,,We hebben onze nieuwe showroom ingedeeld met verschillende
mogelijkheden. Van klassiek en
tijdloos tot modern en trendy. Voor
ieder wat wils. We denken graag
mee in een passend maar ook verrassend ontwerp.’’
Wilt u ook badkamer inspiratie opdoen? Loop vrijblijvend eens binnen in de vernieuwde showroom
aan de Kennemerlaan 52-54. Of
bel voor meer informatie: 0255541010. De gehele maand mei
profiteert u van de 0% BTW actie
op sanitair en installatie!

IJmuiden - Vrijdag 2 mei en
woensdag 7 mei draait de film
‘Her’ van regisseur Spike Jonze
in het Witte Theater. De aanvang
is om 20.30 uur, de toegang bedraagt 7,50 euro. ‘Her’ is een ontroerend en sfeervol verhaal over
liefde, intimiteit en de risico’s ervan in de moderne digitale wereld.
Theodore is een complexe en gevoelige man die zijn geld verdient
door middel van het schrijven van
brieven in opdracht van anderen.
Nog vol verdriet door het stuklopen van zijn relatie, raakt Theodore geïntrigeerd door een nieuw
computersysteem, dat een geheel eigen identiteit vormt op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Wanneer hij het systeem
activeert, ontmoet hij ‘Samantha’,
een vrouwelijke stem met een
verrassend menselijk gevoel voor
humor en empathie. Hun vriendschap verdiept zich steeds meer
door alle input en ervaringen die
Theodore en Samantha met elkaar delen, en lijkt zelfs te evolueren tot een gevoel van liefde voor
elkaar. Maar wat betekent deze
emotie eigenlijk in dit digitale tijdperk? Met onder andere Joaquin
Phoenix, Amy Adams en Scarlett
Johansson.

Sabbatical
wethouder
Verkaik
Velsen – Wethouder Verkaik
heeft laten weten dat hij vanaf juni drie maanden niet op kantoor
aanwezig zal zijn. De wethouder
houdt drie maanden sabbatical.
Hij heeft speciaal voor deze periode gekozen omdat de gemeenteraad in juli en augustus niet bij
elkaar komt. Ook de agenda van
het college van burgemeester en
wethouders zal dan minder vol
zijn. In die periode is het gebruikelijk dat de portefeuillehouders
elkaars werk waarnemen. Dat zal
ook in juni gebeuren. Die maand
ziet de wethouder dan af van het
salaris dat hij van de gemeente
krijgt.

Oproep
getuige
IJmuiden - Donderdag 17
april heeft op het parkeerterrein bij Albert Heijn een aanrijding plaatsgevonden tussen een
zwarte Volkswagen Polo en een
Golf. In de bocht voor de parkeergarage is tijdens het rijden
de deur van de Golf open gegaan en tegen de andere auto aangekomen. Hierdoor is flinke schade ontstaan. Direct na de
aanrijding is de Golf doorgereden. Heeft u dit zien gebeuren?
U kunt de gedupeerde automobilist helpen met een getuigen
verklaring door een SMS te sturen naar 06-53298767.
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Brand in
Industriestraat

SVIJ terug van
internationaal toernooi
IJmuiden - Tijdens de paasdagen hebben de A-junioren van
SVIJ een fantastisch weekend
gehad. De jongens en de meisjes deden mee aan het Easter
Open Toernooi 2014, een toernooi met Nederlandse deelname
maar vooral met vele buitenlandse voetbalteams.
Zo waren er Amerikanen, Colombianen, Polen, Britten en
Tsjechen. De teams van SVIJ ver-

bleven in een kampeerboerderij
in Noord Brabant en hebben in
twee dagen zes wedstrijden gespeeld. Helaas waren de resultaten niet van dien aard dat zij terecht kwamen in de finaleronde, maar al met al was het een
mooie ervaring om te voetballen
in zo’n groot toernooi. De spelers en begeleiding hebben genoten en wie weet krijgt dit een
vervolg.

Nieuwe route Avondvierdaagse IJmuiden
IJmuiden - De Avondvierdaagse in IJmuiden heeft dit jaar een
vernieuwde route voor de wandelaars. Ook de start van de intocht is vanaf een andere plek.
De vierdaagse wordt gehouden
van 2 tot 5 juni en de afstanden
die men kan lopen zijn 5, 10 en
15 km, vrij naar keuze. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro en
leden van erkende wandelsportbonden genieten 1 euro reductie
op vertoon van hun ledenpasje.
Na 21 mei start de na-inschrijving en gaat het bedrag voor ie-

dereen met 1 euro omhoog.
Men kan van start gaan met
wandelen tussen 18.00 uur en
19.00 uur vanuit speeltuin De
Veilige Haven aan de Heerenduinweg 6a.
Inschrijven of inlichtingen bij
mevrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 135, 0255-510085; mevrouw Koster, Eenhoornstraat
95, 0255-530640; Speeltuin De
Veilige Haven, Heerenduinweg
6a, tijdens openingsuren of mevrouw Vis, J.T. Cremerlaan 10 in
Santpoort-Noord, 023-5378563.

IJmuiden - Maandagmiddag zijn de hulpdiensten met
meerdere voertuigen uitgerukt naar de Industriestraat wegens een brand. Het betreft een
groot pand met legale kamerbewoning. In een box op de begane grond stond wat rommel in brand. De rookontwikkeling bleef beperkt tot de box. De
brandweer had wat moeite om
de box in te komen maar daarna
was de brand snel geblust. Ondertussen had men enkele bewoners uit het pand gehaald.
Een van hen is nagekeken door
de ambulancedienst maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De
meeste tijd is de brandweer bezig geweest met het controleren
van alle kamers maar er bleek
niemand meer aanwezig.

Inbreker in sloot
Regio - Afgelopen maandagmorgen hield de politie een
50-jarige man uit Leiden aan op
verdenking van poging tot inbraak in een bedrijfspand aan
de Parallelweg. Omstreeks 03.20
uur kreeg de politie een melding
dat er glasgerinkel was gehoord
op een industrieterrein. De politie vond ter plaatse een gebouw
met een ingeslagen raam. Terwijl de politie met onderzoek bezig was, hoorden zij even verderop weer glasgerinkel. Ter plaatse werd geen inbreker aangetroffen, maar wel een tas met inbrekersgereedschap. De politie
zette een speurhond in, die een
spoor van de inbreker volgde.
Het spoor stopte bij een sloot.
De hond gaf aan dat de verdachte nog in de buurt moest zijn. De
man bleek in de sloot te staan,
volledig onder water.

Ouderennieuws

Gebouw Waterstaete, Dokweg
27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maandagt/m vrijdagochtend van 09.00 –
13.00 uur en van 13.30 tot 17.00
uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreekuur
op afspraak. Tel. 088-8876900.
Formulieren Brigade: moeite met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men bellen of langskomen om
een afspraak te maken. Tel. 0888876900.
ANBO afdeling IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse Moezel-Saar-Rijn
herfstreis. Zondag 19 t/m 26 oktober. Inlichtingen: Mw. B. WitMateboer,
0255-510797,
0622197237 of teunenbetty@versatel.nl

IJmuiden - Woensdag 23 april
heeft Stormvogels in het kader
van Nationale Sportweek een
voetbalclinic gegeven op het Johan Cruyff Court op het Pleiadenplantsoen.
Onder het toeziend oog van drie
gediplomeerde
jeugdtrainers
van Stormvogels vertoonden ongeveer 30 jongens en meisjes
hun kunsten.
Er werd begonnen met een warming-up waarin ook diverse

technische vaardigheden aan
bod kwamen. Daarna werd een
toernooivorm 5 x 5 in de vorm
van een halve competitie afgewerkt met als sluitstuk een echte finale.
Stormvogels toont door het organiseren van dit soort activiteiten aan dat het oog heeft
voor maatschappelijke projecten in de Gemeente Velsen en
dat Stormvogels een voetbalclub
is voor iedereen.

Jongetje gevonden
dankzij Burgernet
IJmuiden - Vorige week donderdagmiddag is een 5-jarig
vermist jongetje uit IJmuiden
dankzij Burgernet teruggevonden. Het jongetje werd vermist
vanaf de Tussenbeeksweg.
De politie is meteen een zoekactie begonnen waarbij Burgernet is ingezet. Enkele minu-

ten later werd het jongetje gezien door een deelneemster aan
Burgernet. Hij was in een winkel aan het Marktplein en kon
korte tijd later worden herenigd
met zijn moeder.
De deelneemster aan Burgernet
is vrijdagmiddag door de politie
bedankt voor haar tip.

Succesvol Paastoernooi
bij Stormvogels

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in restaurant. Men betaalt, afhankelijk
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50
euro voor een driegangen diner.
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 9 mei: salade, goulash, rijst, doperwtjes, bavaroise toe. Kosten 6,-. Aanvang
12.30 uur. Reserveren dinsdag 6
mei tussen 11-12 uur.
Uitverkoop Matex op donderdag 15 mei om 14.00 uur. Verkoop duurt tot ± 16.00 uur. Toegang gratis.
Afsluiting seizoen met linedans demonstratie. Zaterdag 17
mei van 14.00 tot 17.00 uur.

Voetbalclinic op
Johan Cruyff-court

Fietser
aangereden
IJmuiden - Afgelopen maandagochtend werd op de Lange
Nieuwstraat een fietser aangereden op het zebrapad bij Plein
1945. Hij werd geschept door een
personenauto en kwam hard op
straat terecht. Politie en twee ambulances kwamen ter plaatse om
de man te verzorgen. Of de fietser lopend of fietsend overstak
is niet bekend. Hij is met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. (foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - In het paasweekeinde werd bij Stormvogels weer
volop gestreden om de Easter Cup. Dit door Expersport
Haarlem georganiseerde toernooi vindt al jarenlang plaats
op Sportpark Zeewijk en kenmerkt zich door een ruime mate van belangstelling van teams
uit binnen- en buitenland. Regionale teams van onder andere
Schoten, VSV, Velsen, VVH Velserbroek en Stormvogels streden met teams als DWS, DCG
en Sporting Almere om een plek
in de finaleronden. Uit het buitenland waren teams uit Dronfield (in de buurt van Manchester) en Billericay Town (uit Essex)
te gast.
Op zaterdag werden de poulewedstrijden afgewikkeld en een
dag later stonden de Winnaarsen Verliezersronden geprogrammeerd. Met veel inzet en strijd
werd fel gestreden om de bo-

venste plaatsen. Het mooie weer
zorgde voor een gezellige en
sportieve sfeer bij Stormvogels.
Aan het eind van de (lange) zondag bleek dat het team van DCG
(zaterdag) het sterkst was van
de Verliezersronde en DWS (zaterdag) de toernooiwinst van de
Winnaarspoule binnensleepte,
overigens pas nadat strafschoppen de beslissing hadden gebracht in de finale tegen Olympia Haarlem.
Het hoogst geklasseerde regionale team was het thuisspelende Stormvogels C1 dat een keurige derde plaats bereikte achter
genoemde finalisten. De Fairplay
Cup kwam in handen van VVH
Velserbroek. Al met al kan gesproken worden van twee succesvolle en zonnige Easter Cupdagen die volgend jaar met Pasen zeker een vervolg zullen krijgen op het gezellige Sportpark
Zeewijk.

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

Buikdansen in
Velsen-Noord
De Mel-Watervliet - Maandagochtend 19 mei van 9.00 tot
10.00 uur wordt een gratis proefles buikdansen gegeven door
docente Jamila in Wijkcentrum
de Mel-Watervliet. Buikdans is
een vrolijke, mooie en persoonlijke dans op prachtige muziek, die
ook nog eens heel erg goed is
voor je houding, conditie en zelfvertrouwen. Na de proefles kunnen deelnemers zich inschrijven
voor een korte aansluitende cursus van 4 lessen van anderhalf
uur. De kosten voor deze cursus
bedragen 10 euro. Voor deelname aan de proefles kunt u zich
telefonisch aanmelden. Meer
weten? Bel 0251-226445.

Creatieve
kleivrijwilliger
gezocht
Spil/Kansen & Zo – Voor de creatieve kleiactiviteiten op donderdagochtend zijn wij met spoed
op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger(s). We zoeken een
vrijwilliger met boetseervaardigheden die dat aan andere mensen wil overdragen. De activiteit
is op donderdagochtend van 9.30
tot 11.00 uur in Buurtcentrum de
Spil. U begeleidt samen met een
andere vrijwilliger deze activiteit
en houdt ook een kleine administratie bij. U bedenkt samen met
de deelnemers wat zij gaan maken en houdt rekening met mogelijkheden en grenzen van de deelnemers. Kunt u boetseren? Vindt
u het leuk om dat aan anderen te
leren? Neem dan contact op met
Yvonne Roozekrans, 06-23802814.

BUUV wordt
zichtbaarder
Beursvloer 22 april in Telstar was
een groot succes voor BUUV,
maar liefst 9 matches zijn gemaakt! BUUV heeft nieuwe PR
plekken bij: Telstar Stadion, Pieter Vermeulen Museum, Velison
Wonen, Hersenstichting Nederland, de Voedselbank, ABN/AMRO bank, RABO bank. Verder
gaat scoutingclub ‘de IJmondtrekkers’ gebruik maken van
BUUV. En bij de business club
van Telstar gaan we een presentatie geven. Bovengenoemde partijen worden als tegenprestatie ‘vrienden van BUUV’
op de site.

Bij BUUV op de koffie
Welzijn Velserbroek - De in
Haarlem zeer veel benutte digitale buurtmarktplaats begint in onze omgeving ook steeds meer bekend te worden. In maart is het
startsein gegeven in IJmuiden
en in vervolg daarop willen we
BUUV nu ook lanceren in Velserbroek.
Op woensdagmiddag 7 mei
wordt tussen 15.00 en 16.00 uur
in de bibliotheek van Velserbroek
het startsein gegeven. Iedereen is van harte welkom om uitleg te krijgen over hoe de digitale buurtwerkplaats werkt. Sinds
kort is er ook een koffieautomaat
in de bibliotheek. Ter ere van de
lancering van BUUV en om meer
bekendheid te geven aan deze nieuwe mogelijkheid, wordt
de koffie die in verschillende varianten verkrijgbaar is, tijdens
de opening gratis ter beschikking gesteld door de bibliotheek.
Ook wordt er een speciale BUUV
taart geserveerd. Bij BUUV gaat
het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er direct iets tegenover
staat. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, boodschappen
doen, hond uitlaten, voorlezen,
een lift naar de dokter of hulp in
de tuin. Iedereen heeft wel eens
een vraag maar kan ook iets bieden. Waar het om gaat is dat wij
wat vaker voor elkaar klaarstaan
en met elkaar de buurt wat mooi-

De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei wordt op de donderdagen in mei opnieuw een workshop “Omgaan met Android op
je tablet” voor senioren gegeven.
Inschrijven graag zo snel mogelijk. In deze workshop wordt
aandacht besteed aan het apparaat zelf en Android, het besturingssysteem op de meeste tablets. Onder andere wordt gekeken naar internet, facebook, foto’s uitwisselen tussen tablet en
computer enz. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. De
workshop duurt van 13.30 tot
16.00 uur; graag uw eigen tablet
meenemen! U krijgt een handleiding mee. Meer weten? Bel
0255-510652.

Activiteiten
in de Spil

er en socialer maken. Iedereen
kan zich hiervoor inzetten.
Wilt u meer informatie kijk dan op
www.buuv.nu regio IJmond. Bent
u niet vertrouwd met de compu-

Peutergym
in Velsen-Noord
De Mel-Watervliet - Wijkcentrum De Mel-watervliet organiseert vanaf donderdag 8 mei een
cursus Peutergym voor peuters
van 2,5 tot 4 jaar. De cursus bestaat uit 8 lessen van een uur van
9.00 tot 10.00 uur, de kosten zijn 30
euro. Tijdens de gymlessen maakt
uw peuter op een speelse manier
kennis met alle basisvormen van
bewegen. Klimmen en klauteren,
lopen en rennen in de zaal, springen en balanceren. Er staan toe-

stellen waarop oefeningen te doen
zijn. Het mikken, en gooien of spelen met ballen en ander materiaal komt naar voren. Er wordt veel
muziek gebruikt in de lessen. Door
de variatie, kleurrijke materialen
en plezier tijdens de gym leren
de kinderen zich vrij te bewegen.
Peuters worden zich bewust van
hun eigen lichaam en ontwikkelen
hun motoriek, zij worden soepeler
in hun bewegingen. Meer weten of
aanmelden, bel 0251-226445.

ZondagmiddagSoos met
high tea voor senioren
De Brulbiei - Buurthuis de
Brulboei organiseert zondag 18
mei weer de ZondagmiddagSoos voor senioren.
Een leuke groep weet hiervoor De Brulboei al te vinden,
maar: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! Het is een middag waarop alles kan, maar niets hoeft.
Het doel is om met elkaar een
gezellige middag te hebben. Ie-

Tabletworkshop

dereen is welkom om te sjoelen, kaarten enz. U kunt natuurlijk ook alleen een praatje komen maken.
De middag duurt van 14.00 tot
16.00 uur en de kosten bedragen 3,50 euro per persoon inclusief de thee en de hapjes. Opgeven voor 13 mei. Meer weten?
Bel 0255-510652, zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

ter dan helpen de medewerksters
van Welzijn Velserbroek in de bibliotheek u graag verder: Maanbastion 476 te Velserbroek. Meer
weten? Bel: 023-5388830

Peuteropvang
bij SWV
Velsen – In drie peuterspeelzalen van SWV is er peuteropvang.
De meeste kinderen komen
één ochtend en één middag in
de peuterspeelzaal(PSZ), maar
ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind vaker te laten komen tot maximaal 5 dagdelen per week. Dit kan bij de
peuteropvang. Peuteropvang is
vooral gunstig voor ouders die
beiden werken en/of studeren.
Vaak komen zij in aanmerking
voor een kinderopvangtoeslag
bij de belastingdienst voor deze
peuteropvang. Deze opvang is
ook gemakkelijk te combineren
met gastouderopvang. Ouders
zijn bij de peuteropvang flexibeler om incidenteel of tijdelijk
de tijden uit te breiden. De peuteropvang is mogelijk in PSZ ’t
Tolletje in IJmuiden, PSZ Olleke Bolleke in Santpoort-Noord
en PSZ de Speelweide in Velserbroek. Wilt u meer weten?
Bel dan de plaatsingscoördinator peuterspeelzalen van SWV
op 0255-548548 of kijk op de
website www.peuterspeelzalenvelsen.nl

De Spil – Ook in het nieuwe seizoen zijn er in Buurtcentrum de
Spil weer een aantal leuke activiteiten te beleven voor volwassenen en voor kinderen. Zo is er
bijvoorbeeld biljarten op maandagochtend, bloemschikken op
dinsdag- en donderdagavond
en wandelen op maandagochtend. Voor kinderen is op maandagmiddag de timmerclub, op
dinsdagmiddag Cook-It en op
woensdagmiddag Doe Mee. Als
u informatie wilt over deze of andere activiteiten in De Spil of u
wilt zich alvast opgeven dan kunt
u bellen met de dames van de
receptie, via 0255-510186.

Fiets3-daagse
De Brulboei – Graag doen wij
alvast een vooraankondiging
van de fiets3-daagse. Deze is dit
jaar gepland op 18,19 en 20 mei.
U kunt zich alvast opgeven bij
Buurthuis de Brulboei. Meer weten? Bel: 0255-510652

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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IVN-wandeling
MiddenHeerenduin

Belgisch pianoduo
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist
Chi-Han Chai en de violist Hugo Holleman spelen op vrijdag 9
mei om 20.00 uur drie sfeervolle meesterwerken van Mozart,
Pärt en Brahms. Geopend wordt
met een latere sonate van Mozart waarin viool en piano gelijkwaardig zijn. Een donker largo
dat overgaat in een sprankelend
Allegro, gevolgd door een diepzinnig en harmonieus Andante
eindigend in een speels Rondo.
Het pianoduo Adriaens & Van
Ojen is op zondag 11 mei om
15.00 uur te gast in ‘t Mosterdzaadje met een programma van
vierhandige muziek van Debussy, Poulenc, Ravel, Swerts en
Schubert. Het zijn de Belgische
Hannes Adriaens en Constança

van Ojen die hun concert openen met Petite Suite van Debussy. Vier parelende klankjuweeltjes. Ravel verklankte vijf
sprookjes zoals Doornroosje en
Klein Duimpje. Piet Swerts (België) werd door zijn opdrachtwerk
voor het Elizabeth Concours bekend. Van hem een Bulgaarse
lentedans, origineel geschreven
voor fanfare. Tot slot Duitse Romantiek in de zo geliefde Fantasie van Schubert. Een ontroerend mooi werk dat hij schreef
aan het eind van zijn leven.
‘t Mosterdzaadje,Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Kop-staart aanrijding
op Verkeersplein Zuid
Velsen-Zuid – Bij een kopstaart aanrijding in Velsen-Zuid
zijn afgelopen maandagmiddag
vier auto’s met elkaar in botsing
gekomen. Het ongeval gebeurde rond kwart over drie op het
Verkeersplein Zuid bij de afslag
naar de A22 richting de A9.
Ambulancepersoneel was snel
ter plaatse om alle inzittenden
te controleren. Een vrouw raakte
bij de botsing gewond en moest
zich laten behandelen in de ambulance. Na de nodige zorg

hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis.
Drie van de vier voertuigen konden, met schade, hun weg vervolgen. De vierde wagen van de
vrouw die was behandeld door
ambulancepersoneel is door een
bergingsbedrijf opgehaald. Door
het ongeval was de weg deels
gestremd wat hinder gaf voor
verkeer welke richting de A22
wilde rijden. Rond vier uur kon
de weg weer worden vrijgegeven. (foto: Michel van Bergen)

Driehuis - Zaterdagmiddag
3 mei houdt IVN een wandeling door Midden-Heerenduin.
Er zal onderweg worden verteld over de natuur en historie
in dit gebied. Vlakbij crematorium en begraafplaats Westerveld,
een plek waar veel geschiedenis
ligt begraven, vinden we de ingang van de Midden Heerenduinen. Nieuwe natuur heeft de afgelopen jaren oude historische
plekken in de omgeving van deze duiningang in zich opgenomen en overwoekerd. Desondanks is er nog veel van de vroege geschiedenis te zien. De wandeling voert langs het oude ‘vislijntje’, de spoorlijn naar IJmuiden, dat langzaam verdwijnt onder berk en braam. Maar ook de
oude tongval, nu een fraaie plas
waar de geelwangschildpad zich
thuis voelt, is een bezoek waard.
Bij zonnig weer zien we ze zonnebaden. Start is om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij school
Het Molenduin aan Duin- en
Kruidbergerweg 1a in Driehuis.
Deelname is gratis. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Aanmelden kan via www.npzuidkennemerland.nl of 0235411123, van dinsdag tot en met
zondag. Meer informatie over
het IVN en haar activiteiten vindt
u op www.ivn.nl/zuidkennemerland. s

Excursie
Westerveld
Driehuis - De Historische Kring
Velsen organiseert op zaterdag
17 mei een excursie op Westerveld. De begraafplaats vierde
vorig jaar twee bijzondere jubilea, te weten 125 jaar begraafplaats en 100 jaar crematorium. Men heeft daar twee prachtige nieuwe boeken aan gewijd en bovendien een CD met
daarop de meest vertolkte muziek tijdens een uitvaartplechtigheid de afgelopen 125 jaar.
Zie ook www.bc-westerveld.nl.
De excursie staat onder leiding
van een medewerker van Westerveld. Er wordt een korte inleiding gegeven over de historie van Westerveld, gevolgd
door een rondleiding/wandeling van maximaal 1,5 uur langs
monumenten van cultuurhistorische waarde of bekendheid van de overledenen. Deelnemers aan deze excursie dienen er rekening mee te houden
dat de rondleiding over geaccidenteerd terrein gaat. Wandelschoenen zijn dus aanbevolen.
Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 25 personen. Opgeven kan tot 10 mei via
secretariaat@historischekringvelsen.nl of 06-14831644. De
excursie start om 14.00 uur bij
de ingang van Westerveld. Deelname kost 2 euro.

Sportweek bij Partou
Santpoort-Noord - Van 19 tot
en met 26 april was het de nationale sportweek. Partou Frans
Netscherlaan 4e (voorheen de
blauwe vleermuis) deed hier
natuurlijk aan mee! De kinderen werden elke dag getrakteerd op een sportieve activiteiten. Zo kwamen woensdag alle Partou dagverblijven uit de regio op visite voor een Zumba-les.

De kinderen hadden al snel de
dansmoves te pakken! De ‘bootcamp’ kon niet ontbreken deze
week, voor de kinderen was er
een heuse parcours neer gelegd.
Als afsluiting van deze week zijn
de kinderen in de sportschool
gaan kijken. Daar konden ze
zich uitleven op de trampolines!
Al met al was het een geslaagde
sportweek bij Partou.

Expositie bij pARTerre
Velsen-Zuid - Zondag 4 mei om
16.00 uur presenteert pARTerre
met trots de nieuwe expositie met
werk van Marjanne Termorshuizen-Arts en Ed Brosens. Marjanne Termorshuizen-Arts studeerde
aan de Klassieke Academie voor
Beeldende Kunst in Groningen en
aan de Wackers Academie in Amsterdam. Bij Marike Bok volgt ze
portretschilderen, wat haar grootste liefde is. Ze maakt echter ook
interieurs en landschappen. Van
Marjanne
Termorshuizen-Arts
worden portretten (tekeningen
en schilderijen) en interieurs getoond.
Ed Brosens tekende als kind al
graag en veel. Later zat hij dikwijls te schetsen en ‘krabbels’ te
maken, het liefst van koppen van
familieleden en collega’s. Toen hij
met pensioen ging is hij begonnen
met tekenlessen, eerst vooral portret en later ook model. Zijn leraren waren Pauline Braet, Adelbert
Foppe, Hans van Melick en Marike Bok. Ed Brosens werkt meestal met houtskool, Siberisch krijt en

pastel. Hij deed mee aan diverse
groepstentoonstellingen. Ed Brosens toont portrettekeningen in
zwart-wit en kleur. Publiek is van
harte welkom bij de opening. De
expositie loopt tot 1 juni en is van
vrijdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur,
de toegang is gratis. Adres: Torenstraat 7, Velsen-Zuid. Zie ook:
www.parterreexposities.nl.

Wopsie Topsie Kamp
Regio - Dit jaar wordt er weer
een Wopsie Topsie Kamp georganiseerd. Het Wopsie Topsie Kamp
bestaat al ruim 50 jaar en menig mens (volwassene of kind)
kent het wel. Tijdens het Pinksterweekeinde van zaterdag 7 tot
en met maandag 9 juni zijn ze te
gast bij Camping de Kolibrie in
Warmenhuizen. Het kamp is geschikt voor kinderen van 6 tot en
met 11 jaar.
Tijdens het kamp worden er de
hele dag door leuke en sportieve activiteiten gehouden en s’
nachts slapen de kinderen in een

tentje. De leiding van het Wopsie
Topsie Kamp probeert met behulp
van donaties en giften de kampprijs zo laag mogelijk te houden,
zodat met name kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben, ook deel kunnen nemen.
Zo werd bijvoorbeeld het kamp
vorig jaar voorzien van heerlijk
brood dat gratis werd aangeboden door Warme Bakker Ad Ketels uit IJmuiden. Vorig jaar was
het weer reuze gezellig. Wie dit
jaar mee wil kan zich aanmelden via Ingrid Velzel-Maas, 0654632514.
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Lintjesregen in Velsen: elf Velsenaren geëerd
Vrijdag 25 april was de dag van
de lintjesregen. In Velsen werden
elf inwoners in het zonnetje gezet
voor hun jarenlange inzet op divers gebied.

Sommigen werden met een smoesje naar het gemeentehuis van Velsen
gelokt. Eén persoon is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tien Velsenaren zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Franc Weerwind
reikte afgelopen vrijdag de Koninklijke onderscheiding uit aan vier
vrouwen en zeven mannen. Op de
foto (Reinder Wiedijk) te zien vooraan vlnr: Johan Poppe, Martha Strates, Ria van Schie, Piet de Jong, Afra Bol-Verdonk en Bert Spanjaard.
Achteraan vlnr: Bert Kurpershoek,
Suus Kurpershoek-de Vries, Antonio Hammerstein, Riekelt de Boer,
burgemeester Franc Weerwind en
Peter Iskes.
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Biologisch afbreekbaar middel

Milieuvriendelijke
onkruidbestrijding

Herstel stormschade

Noordpier wordt
twee weken afgesloten
De Noordpier wordt van 15 mei
tot en met 30 mei afgesloten.

In deze periode wordt de stormschade uit december vorig jaar hersteld. Vanaf 12 mei vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het
metselwerk van de muur. Vanaf 15

mei wordt ook de betonverharding
op de pier hersteld. Hiervoor is de
Noordpier vanaf het ‘blokkenopslagterrein’ tot en met 30 mei geheel afgesloten. Daarna is de pier
weer toegankelijk voor wandelaars
en sportvissers. (foto: gemeente
Velsen)

Dit jaar gaat de gemeente op
wegen en zo nodig in plantsoenen milieuvriendelijk en efficiënt het onkruid te lijf. Zo zal
Velsen gebruik maken van het
middel Ultima, dat geen bedreiging vormt voor de gezondheid
van mens en dier. Het is namelijk glyfosaatvrij met als werkzame stof pelargonzuur, een biologisch afbreekbaar, maar niet
reukloos zuur.

Het aanstaande verbod (medio
2015) op het gebruik van glyfosaat
bevattende middelen, waaronder
Round-Up, was reden om al vanaf 2012 andere manieren van bestrijding uit te testen. Bestrijding
met heet water, stoom of branders bleek geen geschikte methode. Voorlopig gaat Velsen dan ook
Ultima gebruiken. Los daarvan zal
HVC ( huisvuilcentrale )haar borstelmachines blijven inzetten.

Dit zuur, vermengd met water, tast
de groene delen van de diverse onkruiden aan, waarna deze afsterven. Enkele testen binnen onze gemeente in het afgelopen jaar zijn
succesvol gebleken. In Rotterdam
en diverse andere steden wordt al
langere tijd gebruik gemaakt van
het milieuvriendelijke middel.

Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard staat het bewoners vrij
om zelf de borstel ter hand te nemen om onkruid van het trottoir te
verwijderen. Ook is het aan te bevelen om bij de bestrijding van onkruiden in uw eigen tuin de juiste
middelen te gebruiken. Zo werken
we samen aan een gezond milieu in
Velsen!
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven
voor onze vrijheid.

11.00 uur

Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost. Burgemeester Weerwind legt samen met Wethouder Annette
Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij
het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument.

17.45 uur

Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale intermezzo’s
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het
stadhuis worden afgegeven.
19.00 uur

Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in Driehuis

19.30 uur

Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld

19.35 uur

Muzikale bijdrage door Felison Brass en Operagezelschap
Bel Canto

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe
20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van
het ‘Wilhelmus’
20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.15 uur

Einde programma

(foto: Gemeente Velsen)

Elektrische apparaten
Hebben uw kinderen niet alle elektrische apparaten verkocht op de
vrijmarkt tijdens Koningsdag? Lever ze dan nu in bij de milieustraat
van HVC ( huisvuilcentrale) in Velsen-zuid. De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over
Koningsdag’. Ook worden er 500
kanskaarten uitgedeeld, met kans
op een leuk uitje voor het hele
gezin. Kapotte spaarlampen zijn
eveneens welkom.

Besparing grondstoffen
Recycling is heel belangrijk. Want
door hergebruik behouden we de
grondstoffen voor generaties na ons.

Ook komen schadelijke stoffen niet
terecht in het milieu. Kleine elektrische apparaten worden via Wecycle voor meer dan 75% hergebruikt.
Spaarlampen zelfs voor meer dan
90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden allemaal weer nieuwe grondstoffen. Om te kunnen recyclen moeten apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo
per persoon in de vuilnisbak. Zonde, want zo gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Onder het motto ‘hergebruik doen we samen’ wil
Velsen dit samen met de stichting
Wecycle tegengaan. (foto: Gemeente Velsen)

Onderzoek naar BUUV
Een sociale marktplaats waar
je dingen op zet die je voor elkaar kunt doen, en waar je om
dat soort dingen vraagt. Wat vinden Velsenaren daarvan? Hebben
ze er ervaring mee, ideeën over?
Een stagiair van de gemeente
Velsen doet er onderzoek naar.

BUUV is de sociale marktplaats
voor en door bewoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. BUUV
draait om dingen die buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunnen doen.
Dit kan van alles zijn: koken, samen
iets ondernemen, de hond uitlaten,
een lift naar de huisarts, een klusje
in huis of de tuin, hulp met computers, en ga zo maar door.
Als BUUV hoeft u echt niet altijd
klaar te staan. U kunt ook af en toe
een handje helpen; gewoon wanneer het u uitkomt. Want wat voor
u een kleine moeite is, kan voor een
ander juist heel veel betekenen. Be-

ter een goede BUUV dan een verre
vriend.
De IJmond-gemeenten zijn benieuwd of BUUV IJmond aansluit
bij de wensen van haar inwoners.
Wilt u uw ervaring met BUUV met
ons delen? Hebt u bijvoorbeeld een
juiste match gehad en heeft u tips?
Of wilt u ons vertellen wat uw overweging is om bewust geen BUUV’er
te worden? Uw reactie kunt u sturen
naar info@ijmond.buuv.nu. Uw gegevens worden anoniem behandeld.
Het onderzoek loopt tot eind mei; de
resultaten worden eind van de zomer verwacht.
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Feestdagen gesloten
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Sportweek Velsen 2014
Van 19 t/m 26 april hebben in de
gemeente Velsen meer dan 100 activiteiten plaats gevonden in het
kader van de Nationale Sportweek.
Diverse sportinstellingen hebben hun deuren open gezet voor
de Velsenaren. De belangstelling
voor de clinics, inlooptrainingen en
sportdemonstraties was wisselend.

Zo was er voldoende belangstelling

Bedrijven en instellingen sluiten 130 ‘deals’

Eerste Beursvloer Velsen groot succes!
De eerste editie van Beursvloer
Velsen in het Tata Steel Stadion
op 22 april was geslaagd. Bedrijven en instellingen sloten maar
liefst 130 ‘deals’ zonder dat er
ook maar één euro aan te pas
kwam. Overduidelijk is gebleken dat deze twee ‘marktpartijen’ veel voor elkaar kunnen betekenen.

Zo’n 25 bedrijven en 40 maatschappelijke organisaties kwamen
in Velsen-zuid bijeen om elkaar
te helpen met inzet voor menskracht, middelen, kennis en klussen. Zo vroeg een vereniging om
het gebruik van klapstoelen voor
hun jaarlijkse evenement en bood

een commercieel bedrijf juridisch
advies aan. Ook werden er ideeën
uitgewisseld om afdelingsuitjes te
verbinden aan een goed doel. Zonder te spreken over geld troffen vragers en aanbieders elkaar met veel
enthousiasme. Beursvloer is een
initiatief van lokale ondernemers,
Stichting Welzijn en de gemeente.
Met deze eerste versie van Beursvloer Velsen is het startsein gegeven voor het blijven uitwisselen
van vraag en aanbod. Dus hebt u als
bedrijf iets te bieden of een vraag
als organisatie? Kijk eens op www.
beursvloervelsen.nl. Wie weet kunt
u digitaal een match maken! (foto:
Gemeente Velsen)

voor de activiteiten voor kinderen tot
en met 12 jaar, maar liet de opkomst
van volwassenen voor de diverse
sporten te wensen over. Vermoedelijk
is dit te wijten aan het feit, dat Pasen
en Koningsdag dit jaar in de sportweek vielen. Hierdoor vonden vele activiteiten tegelijkertijd plaats. Op het
veld van FC Velsenoord uit Velsennoord werd meidenvoetbal gespeeld.
(foto: Gemeente Velsen)
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De groenzone van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen vormt in het wederopbouwplan van Dudok de
scheidslijn tussen het centrum van IJmuiden en Duinwijk. De ankervorm, haaks op de ‘ruggengraat’ van
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Een vrij uurtje, lekker actief bezig zijn, spelen of gewoon genieten
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Dat kan allemaal in het Stadspark.

Het Stadspark biedt ruimte voor
iedereen. De gemeente is blij, dat
het park nu al zo intensief gebruikt
wordt. Daar was het uiteindelijk
allemaal om te doen!
Maar de nieuwe inrichting vraagt ook
om aangepast gebruik, het is immers
geen braakliggend gebied meer.
Dat betekent dat het niet de bedoeling
is dat er gefietst wordt in het groen,
hondenpoep wordt achtergelaten op
speelplekken en afval op de skatebaan
wordt neergegooid.

Spelen

Aan beide zijden van het park zijn
speelplekken voor kinderen van alle
leeftijden. Met verschillende speeltoestellen zoals schommels, glijbanen,
draaimolens en zelf een kabelbaantje.

Sporten

Er zijn verharde voetbal- en basketbal
veldjes en diverse grasvelden die
voor allerlei sporten kunnen worden
ingezet. Daarnaast is er een hoek met
fitnesstoestellen zodat een hardlooprondje door de Heerenduinen
gecombineerd kan worden met wat
oefeningen in het park.

Skaten

Er is een nieuwe skatebaan aangelegd
van gietbeton met een parcours van
diverse skateobjecten. Het hoofdpad
van het park is van asfalt zodat ook daar
geskatet kan worden.

Ontspannen

Natuurlijk is het ook mogelijk om niets
te doen en gewoon even lekker van de
zon te genieten. In het park zijn diverse
zitplekken met goed zicht op spelende
kinderen of juist rustige plekken
met uitzicht op het landschap of de
kunstwerken in het park.

Een wandeling met de hond

Ook voor een wandeling met de hond is het park zeer geschikt. Honden kunnen van het hele park gebruik
maken maar zijn niet toegestaan op de speelplekken (deze zijn d.m.v. paaltjes gemarkeerd). Aan de
zijde van het Moerbergplantsoen is naast de rotonde een veld waar honden los mogen lopen (eveneens
gemarkeerd). Aan de zijde van het Gijzenveltplantsoen is het veld tussen de Rijn- en Hunzestraat en
het gebied dat langs de Heerenduinweg loopt als losloopgebied beschikbaar. Ook het terrein dat nog
ontwikkeld moet worden is tijdelijk als losloopgebied beschikbaar. In de rest van het park geldt, zoals in al
het openbare gebied, een aanlijn- en opruimplicht. Aan beide zijde van het Stadspark komen opruimzakjes
te hangen en worden extra afvalbakken geplaatst.

Hoe verder?

Het park is nog niet helemaal af.
Aan de zuidzijde aan de Radarstraat
bestaan nog drie locaties waar
gebouwd gaat worden.
Binnenkort starten hier de eerste
activiteiten voor woningbouw.
Als de huizen klaar zijn zal het laatste
deel van het park worden aangelegd.
Uiteraard inclusief bomen en
struikbeplanting.

Colofon Velsen, 2014
Deze special is een uitgave van:
Gemeente Velsen
Dudokplein 1 1970 AL IJmuiden
Telefoon: 0255-567200
Fax: 0255-567760
E-mail: gemeentevelsen@velsen.nl
Internet: www.velsen.nl
Ambtelijk opdrachtgever:
De heer A.Los
Projectleider: De heer M. Sloog
Redactie: Mevrouw M. Kruizenga en
Mevrouw K. Buis
Fotografie: Gemeente Velsen
Reinder Weidijk
Wijkplatforms
IJmuiden-Noord en Zee- en Duinwijk.
Voor vragen over de betrokkenheid
van de wijkplatforms kunt u terecht
bij Johan Zwakman (IJmuiden-Noord)
of Ina de Vos (Zee- en Duinwijk).
zeeduinwijk@wijkplatformsvelsen.nl
ijmuidennoord@wijkplatformsvelsen.nl
www.wijkplatformsvelsen.nl
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling,
bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

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

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
april tot en met 25 april 2014 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
Kastanjestraat 21, plaatsen dakopbouw (25/04/2014) w14.000187;
Zandvoortstraat ong., plaatsen antenne-installatie
(23/04/2014)
w14.000177;
Kennemerstrand
ong.,
afgraven
duintoppen
(24/04/2014)

w14.000183;
Georgebos 8, verhogen erfafscheiding (24/04/2014) w14.000182;
Kanaaldijk ong., oprichten loods
(24/04/2014) w14.000181;
Alexander Bellstraat 61, plaatsen
dakkapel (voorgevel)(23/04/2014)
w14.000179.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 20, plaatsen berging
(25/04/2014) w14.000186.
Santpoort-Noord
Rijksweg 398, kappen boom
(24/04/2014) w14.000185;
Roos en Beeklaan 65, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/04/2014)
w14.000176;

Duin en Kruidbergerweg 52-60
(rijksmonument), aanleggen parkeervoorziening
(18/04/2014)
w14.000175.
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 120, legaliseren
hooiopslag, slopen overkapping,
legaliseren overkapping en verplaatsen overdekte fietsenstalling
(25/04/2014) w14.000189;
Jagtlustlaan 18, kappen 3 bomen
(24/04/2014) w14.000184;
Wustelaan 59 A, kappen 5 bomen
(23/04/2014) w14.000178.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 29, aanpassen
huidige lichtreclame en plaatsen
nieuwe lichtreclame (23/04/2014)
w14.000180;Watervlietstraat 37
Watervlietstraat 37, plaatsen dakkapel (17/04/2014) w14.000188.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

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

voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Willebrordstraat 9, plaatsen dakopbouw (28/04/2014) w14.000105;

Rijnstraat
117,
kappen
boom
(23/04/2014) w14.000154;
IJmuiderstraatweg
22,
uitvoeren
kapperswerkzaamheden
aan
huis
(23/04/2014) w14.000093.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Anemonenstraat 20, kappen
(28/04/2014) w14.000135;
Paramaribostraat 68, kappen
(29/04/2014) w14.000146;
Middenduinerweg 1, kappen 5
(29/04/2014) w14.000128.

boom
;
boom
bomen

Santpoort-Zuid
H. van der Graaflaan 39, kappen boom
(23/04/2014) w14.000149.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 19, kappen 2
bomen (28/04/2014) w14.000127;
Minister van Houtenaan 31, plaatsen dakkapel voorzijde (25/04/2014)
w14.000113;
Oude Pontweg 128, plaatsen woonwagen (24/04/2014) w14.000050.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, plaatsen hek
en behuizing voor afvalcontainers
(25/04/2014) w14.000106;
Aletta Jacobsstraat 14, kappen boom
(28/04/2014) w14.000156;
Galle Promenade 137, plaatsen twee
ramen in buitengevel (25/04/2014)
w14.000110;

Infopagina
1 mei 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Besluiten (vervolg)
Galle Promenade 37 t/m 45 en Vestingplein 21 t/m 25, samenvoegen van winkels (24/04/2014) w13.000547.
Verleende omgevingsvergunningen
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben voor onderstaande projecten een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunningen en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden. Tevens zijn de besluiten
in te zien op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ beslui-

ten en vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0017VLIETWEG1-R001 en onder
NL.IMRO.0453.OM0018HOVDEELTRA11-R001. Belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend tegen de
ontwerp omgevingsvergunningen en
belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, kunnen tegen deze
besluiten binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag na die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens

kunnen zij de voorzieningenrechter van
de rechtbank 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 betreft:

houders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend/geweigerd
voor:

Santpoort-Noord
Vlietweg 16, moderniseren van de drivelane (w13.000319)
HOV Deeltracé 1, o.a. wijziging weg en
aanleg busbaan (w13.000280)

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Gedeeltelijk verleende/geweigerde
omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wet-

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 18 bomen
(28/04/2014) w14.000164;

Evenementen art. 2:17 APV
24 april 2014, Strong Viking Obstacle Run Hills Edition, omgeving Oosterbroekerterrein te Spaarnwoude
(29/04/2014) u14.003067.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel::

Schoutenstraat

13B,

1972

MA

IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch 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.

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
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Voorontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude
Op woensdag 14 mei 2014 zal
de gemeente Velsen een inloopavond houden voor het nieuwe
bestemmingsplan voor het recreatiegebied Spaarnwoude.:

Dit voorontwerpbestemmingsplan

beschrijft per bestaand pand/perceel wat er wel en niet toegestaan
is. Zowel qua gebruik van het perceel als bouwmogelijkheden. Dit bestemmingsplan is een actualiserend
bestemmingsplan (de gemeente is
verplicht elke 10 jaar een nieuw be-

stemmingsplan op te stellen).
Op deze avond kunnen belangstellendentussen 19.30 en 21.00 op het
kantoor van het Recreatieschap
Spaarnwoude (Genieweg 46, Velsen-Zuid) langskomen, om het voor-

ontwerp bestemmingsplan te bekijken en vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

Belastingverordening
De gemeenteraad heeft in haar
vergadering van 16 april 2014 de
volgende
belastingverordening
2014 vastgesteld:

De eerste wijziging Legesverordening 2014

Bovengenoemde verordening is opgenomen in het register “gepubliceerde
belastingverordeningen
2014”. De verordeningen treedt in
werking op 9 maart 2014.
De belastingverordening ligt kosteloos ter inzage bij het Klant Con-

tact Centrum van het stadhuis van
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Een ieder kan op verzoek
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemd besluit. De belastingverordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeen-

te Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Velsen).
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen
met de werkeenheid Belastingen en
Invordering, telefoonnummer 0255567322.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Inzage
De stukken liggen vanaf 1 mei 2014
gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis van Uitgeest op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax:
(0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl
Uitgeest, 30 april 2014.

Schipholfonds reikt donaties uit

Bijna 10.000 euro voor
zeeverkenners en DKV
Velsen - Vorige week zijn de
donaties van het Schipholfonds uitgereikt aan sportverenigingen en stichtingen
met projecten op het gebied
van bewegen in de omgeving van Schiphol.

Zeeverkennergroep
Nannie
van der Wiele uit IJmuiden
ontving een cheque van bijna 3500 euro en korfbalvereniging DKV krijgt binnenkort
6000 euro bijgeschreven op de
rekening.
In totaal is deze maand ruim
120.000 euro uitgereikt. In
1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het

den uit. Op grond van artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang
met artikel 7.2, eerste lid van het Be-

in de Bibliotheek Velsen met de
leerlingen van het Vellesan College. Als afronding van de gesprekken zijn er foto’s gemaakt
van alle deelnemers die de leerlingen vervolgens hebben bewerkt met teksten en tekeningen. De foto’s worden speciaal
voor 4 en 5 mei tentoongesteld
in de bibliotheek.

‘Schipholfonds’ opgericht, met
als doel de maatschappelijke
betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting
te brengen. Daartoe ontvangt
het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het
Schipholfonds steunt projecten die als thema ‘fysiek bewegen’ hebben. Het bestuur van
het fonds en de directie van
Schiphol Group hebben voor
dit thema gekozen omdat activiteiten die sporten en bewegen stimuleren, bij uitstek
mensen verbinden. Zie ook
www.schipholfonds.nl.

Taal Actief
Velsen

Velsen - Vorige week zijn de
donaties van het Schipholfonds uitgereikt aan sportverenigingen en stichtingen
met projecten op het gebied
van bewegen in de omgeving van Schiphol.

In gesprek met…

sis van vigerende wet- en regelgeving en bevat de doelstellingen, prioriteitstellingen, nalevingstrategie-

Velsen - Bibliotheek Velsen organiseerde donderdag 24 april
in samenwerking met het Comité
4 en 5 mei Velsen het onderwijsproject: ‘In gesprek met...’
Binnen dit project praten leerlingen met een groep ouderen die
de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben meegemaakt.
De gesprekken vonden plaats

en van 13.30 tot 16.00 uur en bij Milieudienst IJmond op werkdagen
tussen 09.00 en 16.00 uur.

In gesprek met…

Zeeverkennergroep
Nannie
van der Wiele uit IJmuiden
ontving een cheque van bijna 3500 euro en korfbalvereniging DKV krijgt binnenkort
6000 euro bijgeschreven op de
rekening.
In totaal is deze maand ruim
120.000 euro uitgereikt. In
1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het

‘Schipholfonds’ opgericht, met
als doel de maatschappelijke
betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting
te brengen. Daartoe ontvangt
het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het
Schipholfonds steunt projecten die als thema ‘fysiek bewegen’ hebben. Het bestuur van
het fonds en de directie van
Schiphol Group hebben voor
dit thema gekozen omdat activiteiten die sporten en bewegen stimuleren, bij uitstek
mensen verbinden. Zie ook
www.schipholfonds.nl.

Velsen - Taal Actief Velsen heeft
diverse taalactiviteiten voor de anderstalige inwoners van Velsen:
Taalles aan Huis, Het Praathuis,
Groepslessen in bc De Dwarsligger, inloopactiviteiten Beweeg
Mee, Vrouwen van Velsen en fietslessen. Wilt u een ander helpen bij
het leren van de Nederlandse taal
en cultuur en kunt u twee uurtjes
per week tijd hiervoor vrij maken?
Zij zijn op zoek naar twee vrouwelijke taalcoaches voor VelsenNoord en één voor Velserbroek.
Voor IJmuiden nog eens vier vrijwilligers. Lesmateriaal en begeleiding krijgt u van Taal Actief Velsen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Buurtcentrum de Spil, Nurcan Arslan, 0255
510 186, nucanarslan@welzijnvelsen.nl Zie ook www.welzijnvelsen
> taal-actief-velsen.

Het college heeft besloten tot vaststelling van het handhavingsbeleid.

in de Bibliotheek Velsen met de
leerlingen van het Vellesan College. Als afronding van de gesprekken zijn er foto’s gemaakt
van alle deelnemers die de leerlingen vervolgens hebben bewerkt met teksten en tekeningen. De foto’s worden speciaal
voor 4 en 5 mei tentoongesteld
in de bibliotheek.

Taal Actief
Velsen

Het bestaande handhavingsbeleid is
op basis van praktijkervaring en ten
aanzien van bepaalde deelbevoegdheden volledig geactualiseerd op basis van vigerende wet- en regelgeving en bevat de doelstellingen, prioriteitstellingen, nalevingstrategie-

en, toezichtstrategieën, afspraken
over zowel afstemming als samenwerking en protocollen voor de uitvoering van handhaving.

Velsen - Bibliotheek Velsen organiseerde donderdag 24 april
in samenwerking met het Comité
4 en 5 mei Velsen het onderwijsproject: ‘In gesprek met...’
Binnen dit project praten leerlingen met een groep ouderen die
de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben meegemaakt.
De gesprekken vonden plaats

Handhavingsbeleid
Milieudienst IJmond
Milieudienst IJmond voert voor de
gemeente Uitgeest diverse Wabo gerelateerde handhavende bevoegdheden uit. Op grond van artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang
met artikel 7.2, eerste lid van het Be-

sluit omgevingsrecht moeten, in het
belang van een doelmatige handhaving, regels worden gesteld en moeten deze regels zonodig, maar in elk
geval wanneer de evaluatie daartoe
aanleiding geeft, worden aangepast.

Velsen - Taal Actief Velsen heeft
diverse taalactiviteiten voor de anderstalige inwoners van Velsen:
Taalles aan Huis, Het Praathuis,
Groepslessen in bc De Dwarsligger, inloopactiviteiten Beweeg
Mee, Vrouwen van Velsen en fietslessen. Wilt u een ander helpen bij
het leren van de Nederlandse taal
en cultuur en kunt u twee uurtjes
per week tijd hiervoor vrij maken?
Zij zijn op zoek naar twee vrouwelijke taalcoaches voor VelsenNoord en één voor Velserbroek.
Voor IJmuiden nog eens vier vrijwilligers. Lesmateriaal en begeleiding krijgt u van Taal Actief Velsen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Buurtcentrum de Spil, Nurcan Arslan, 0255
510 186, nucanarslan@welzijnvelsen.nl Zie ook www.welzijnvelsen
> taal-actief-velsen.

De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest het volgende
bekend:

Bijna 10.000 euro voor
zeeverkenners en DKV

Schipholfonds reikt donaties uit

ken ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis van Uitgeest op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur

Uitgeest, 30 april 2014.
lieudienst-ijmond.nl

