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Feestelijke Koningsdag
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20.00 UUR

Velsen - Op tal van plaatsen werd vorige week donderdag
Koningsdag gevierd. In het centrum van IJmuiden en Velserbroek zaten de eerste verkopers ‘s nachts al klaar voor de
vrijmarkt, waar overdag duizenden mensen op afkwamen. In
Driehuis werd onder meer de traditionele Bosloop gehouden. Velsen-Zuid was omgetoverd tot het dorp van Aste-

rix & Obelix, terwijl op het Landje van Scholz in SantpoortNoord te midden van alle feestelijkheden een geitje werd geboren in de tijdelijke kinderboerderij. Bij diverse horecazaken
was live-muziek te horen, wat ook veel mensen op de been
bracht. Voor zover bekend was de sfeer overal feestelijk. (foto’s: Erik Baalbergen, Friso Huizinga en Joop Waijenberg)

Reddingbootdag KNRM IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 6
mei organiseert de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke open dag op 45 locaties. Ook KNRM-reddingstation IJmuiden aan de
Haringkade 2 doet mee.
Reddingbootdag is dé dag
om actief kennis te maken
met het reddingwerk op
het water, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM.
Op deze dag bedanken de
1.300 vrijwilligers van de
KNRM de donateurs die
reddingwerk financieel mogelijk maken. De vrijwilligers kunnen hun werk doen
door de vrijwillige bijdragen
van mensen die de Redding
Maatschappij een warm hart
toedragen.
Reddingbootdag duurt van 10.00 tot 16.00

Vergeet eu
niet t ?
herdenken
SPORTPARK ZEEWIJK:
ZATERDAG 6 MEI
AANVANG 14.30 UUR

Stormvogels

tegen

SVIJ

(inzet derde periode)

uur. Bezoekers maken onder meer kennis met KNRM
Lifeguards, IJmuider Reddingsbrigade, Zeekadetkorps
IJmond,
Jeugdbrandweer
Velsen, Yachtclub Seaport
Ymuiden, de Reddingwinkel.
Het allermooiste is natuurlijk dat donateurs, net als een
echte redder, mee mogen va-

ren op de Nh1816, Koos van
Messel en de Johanna Louisa. Reddingbootdag is ook
een uitgelezen moment voor
niet-donateurs om kennis
te maken met de KNRM en
om in te schrijven als nieuwe
donateur. Zie ook www.reddingbootdag.nl. (foto: Friso
Huizinga)

ZONDAG 7 MEI
AANVANG 14.00 UUR

Stormvogels

tegen
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Patrick van Keulen
op The Fashion Event
IJmond - Zondag 7 mei
vindt The Fashion Event weer
plaats in Wijk aan Zee. Voor
het zesde jaar op rij organiseren een aantal mode-ondernemers samen met strandpaviljoen SunSeaBar een bijzonder modespektakel op
het strand en in het paviljoen.
Wat ooit begon als een zonnebrillenshow van opticiën
Brilpoint (toen nog) uit Amsterdam, is nu uitgegroeid
tot een mode-belevenis voor
het hele gezin. Onder het genot van een hapje, drankje en
de juiste muziek van DJ Volta ben je getuige van de opening van het zomerseizoen.
Je wordt geïnspireerd door
de vele stands gevuld met de

Haarlem - Zaterdag 6 mei is
het eindelijk zover. De nieuwe locatie van Troupin is dan
klaar om aan iedereen te laten zien. ,,Hier hebben we alles onder één dak”, zegt Guy
Troupin. Troupin is uitvaartondernemer en eigenaar van
het oudste bedrijf van Haarlem en omstreken op het gebied van gedenkmonumenten, natuursteen en asbestemmingen. Het bedrijf is
sinds 1 maart te vinden aan
de A. Hofmanweg 28 in de
Waarderpolder. Samen met
zijn partner Noëlle Hesp laat
Guy trots het nieuwe enorme
bedrijfspand zien.
,,We zijn qua vloeroppervlakte drie keer zo groot geworden en kunnen hier alle aspecten op het gebied van de
uitvaartbranche laten zien.
Alles uit de uitvaartwinkel
op de Vergierdeweg en de
showroom van de Lange Herenstraat komt hier nog beter
tot zijn recht. Dit is echt een
‘uitvaartinspiratiecentrum’.

hipste trends tot aan klassiekers in mode.
Alle stands worden verzorgd door lokale ondernemers. Nieuw is de deelname
van Patrick van Keulen Mannenmode & Casual Jeans
uit IJmuiden. Van Keulen zal
zijn visie geven op de mode
trends voor de moderne man.
Wie zich via www.fashionevent.nl aanmeldt maakt automatisch kans op een mega make-over ter waarde van
1350 euro, beschikbaar gesteld door alle deelnemende
bedrijven. Voor de allerkleinsten is er een springkussen
aanwezig. The Fashion Event
duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Het is nu compleet. Uiteraard
blijven we het opknappen
van bestaande monumenten
en het aanbrengen van extra
inscripties doen.”
Troupin heeft voor in het
nieuwe pand het Haarlems
Kunstatelier opgericht. ,,Hier
gaan we samenwerken met
diverse kunstenaars. Er staan
hier keramiek- en glasovens
waar we mooie producten
mee kunnen maken. Samen
met onze kunstenaars gaan
we nieuwe producten ontwikkelen voor de uitvaartbranche. De kunstenaars
gaan hier ook workshops geven voor particulieren en bedrijven.”
Guy, Noëlle en medewerkers
laten het nieuwe bedrijfspand met showroom en ateliers zaterdag 6 mei van 11.00
uur tot 15.00 uur tijdens een
open dag graag aan u zien.
Het adres is A. Hofmanweg
28 in Haarlem, telefoon 0235326013. Zie ook www.troupin.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden. Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week
aandacht voor de vliegtuigcrash bij de IJmuiderslag
De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in IJmuiden informatieborden op roestkleurige stalen voeten geplaatst. Rijkelijk voorzien van foto’s geven de borden informatie over
de bezienswaardigheden, het
veranderde straatbeeld en de
historie van IJmuiden. Bij de
IJmuiderslag, aan het einde
van de Heerenduinweg, bij de
fietspaaltjes onderaan het steile voetpad richting strand, staat
ook zo’n bord. Bij wandelingen
naar het strand snijd ik normaliter het stukje naar het voetpad
af en laat ik bord links – of eigenlijk rechts – liggen. Onlangs
tipte Niels Broere van het bunkermuseum mij over dit bord
en het verhaal hierachter.
Het bord met de titel ‘Vliegtuigcrash 26 maart 1944’ is vorig
najaar geplaatst door de gemeente Velsen in samenwerking met het Bunker Museum
IJmuiden. Een kaartje op het
bord geeft de plek aan waar
een door Duits afweergeschut
geraakte tweemotorige B-26
Marauder bommenwerper van
de Amerikaanse luchtmacht
met zes bemanningsleden
aan boord is neergekomen.
De bommenwerper nam op
de heldere en warme zondag-

middag van 26 maart 1944 deel
aan een grootschalig bombardement van de geallieerden op
Duitse verdedigingswerken in
het duingebied en rond de havens en de Schnellbootbunkers
aan de Haringhaven. Helaas
werden ook huizen en gebouwen in Oud-IJmuiden, op honderden meters afstand van de
havens, verwoest en zwaar beschadigd. Zo werd de gereformeerde kerk aan de Noorderkade, zoals de Koningin Wilhelminakade tijdens de bezetting heette, onherstelbaar beschadigd.
De Amerikaanse luchtmacht
nam met 344 bommenwerpers
deel aan dit bombardement, en
voerde vanaf twee uur ’s middags aanvallen uit. De Marauder met de ‘Reese crew’ nam
deel aan de derde aanvalsgolf.
Volgens ooggetuigen werd de
bommenwerper tegen kwart
voor drie, bij het naderen van
het doel, geraakt door Duits
luchtdoelartillerie. De kist stortte bijna twee kilometer ten zuiden van IJmuiden neer in het
duingebied, daar waar nu de
Heerenduinweg uitkomt op de
IJmuiderslag.
Vijf dagen later werden de zes
omgekomen bemanningsleden begraven op de Westerbegraafplaats aan de Havenkade. Later werden de zes bij
de talloze omgekomen collega’s herbegraven op de militaire Amerikaanse Begraafplaats Margraten in Limburg.
In 1950 zijn drie bemanningsleden van daaruit herbegraven in
de Verenigde Staten. Drie bemanningsleden liggen nog in
Margraten. Ter plekke van de
crash rest slechts het informatiebord, waar ik voortaan toch
even minder snel aan voorbij
zal gaan.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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4 MEI

Dodenherdenking
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Rouwspreekuur bij Alice
Loeters Persoonlijke uitvaartzorg in de Naaldkerk, Frans
Netscherlaan 12 SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00
uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Gedurende de meivakantie elke dag kindervertelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Behalve op maandag.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: extra geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 boveop de entreeprijs.
Gratis introductieles Taoïtische Tai Chi in gymzaal De
Waterloozaal, Waterloolaan 5
Driehuis. Voor meer info: www.
taoist.org/nl
Bonenkamp-herdenking bij
zijn graf op de Westerbegraafplaats. Aanvang 20.30 uur.

5 MEI

Bevrijdingsdag
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: extra geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Bevrijdingspop in Haarlem.
Zie ook www.bevrijdingspop.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 boveop de entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen:
The Mon Amour Band brengt
ode aan 50 jaar palingsound.
Aanvang 20.15 uur.

6 MEI

Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden. Van
09.00 tot 16.00 uur.
Reddingbootdag
op

KNRM-station IJmuiden. Van
10.00 tot 16.00 uur.
Open dag bij Troupin aan de A.
Hofmanweg 28 Haarlme. Van
11.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Gedurende de meivakantie elke dag kindervertelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Behalve op maandag.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Roodkapje de musical’ 4+.
Aanvang 15.00 uur.
Bingo- en loterijavond in
speeltuin De Veilige Haven,
Heerdenduinweg Ijmuiden.
Aanvang 20.00 uu.

7 MEI

Lezing door Bianca Schriek
met als thema Vrijheid en bevrijding in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Publieksdag Forteiland. De
eerste afvaart is om 10.45 uur
met de Koningin Ema vanaf Kop van de Haven IJmuiden. Zie ook www.ijmuidenserontvaart.nl
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Gedurende de meivakantie elke dag kindervertelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Behalve op maandag. Maandelijkse tuinrondleiding door
huis en tuin. Deelname 7,aanmelden via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl Aanvang
14.00 uur.
Koffieconcert op Ruïne van
Brederode. Van 11.30 tot 13.00
uur.
Het Fashion Event in Wijk aan
Zee. Van 12.00 tot 17.00 uur.
Toegang gratis.
Klaverjassen in café Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12
Ijmuiden. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland

op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
Verhaallezing ‘Het juiste
moment komt nooit!’ in St.
Raphaëlkerkje, Popellaan 1
Bloemendaal. Van 14.00 tot
16.00 uur.
Engelmundus en meer...
presenteert Lotte in de Engelmunduskerk,
Kerkplain
1 Velsen-Zuid. Van 15.00 tot
16.00 uur, kerk open 14.45
uur.
‘Dialogen met Bach’ in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur.Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk

11 MEI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Workshop ‘Grenzen aangeven voor mantelzorger’
in Centrale Bibliotheek Velsen in IJmuiden van13.00 tot
15.00 uur en in Verpleeghuis
Velserduin in IJmuiden van
19.00 tot 21.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Gedurende de meivakantie elke dag kindervertelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Behalve op maandag.
Crea Inloopcafé , Stati-

onsweg 95 Velsen-Zuid.
Van 14.00 tot 16.30 uur. Opbrengst gaat naar Hospice de
Heideberg.
Witte Theater, kanaalstraat
257 IJmuiden: Orkater met
‘Rumspringa’. Aanvang 20.30
uur.

Het nieuws
dichtbij
rtvseaport.nl/agenda

8 MEI

Postzegelavond bij Postzegel Vereniging Santpoort, Het
Terras, Dinkgrevelaan Santpoort-Noord. Vanaf 19.00 uur
is de zaal open.

9 MEI

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Trefpunt met onderwerp ‘De wondere wereld
van dementie’. In Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein
16 IJmuiden. Aanvang 19.30
uur, 19.00 uur ontvangst.
Stadsschouwburg Velsen:
Leren ‘omdenken’ met Berthold Gunster. Aanvang 20.15
uur.

10 MEI

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 boveop de entreeprijs.
Witte Theater, kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Alberta’.
Aanvang 20.30 uur.

Velsen - De Santpoortse Eef
Limmen heeft met haar presentatie Velsen, de oeververbindingen op, over en onder
het Noordzeekanaal goud gewonnen bij de Fila Manifestatie in Diemen. Dit is een tentoonstelling van postzegels,
stempels en ansichtkaarten
die op 22 en 23 april werd gehouden.
Met haar kader Zomerkoninkjes won zij Groot Verguld
Zilver. Ook toonde zij haar
prachtige verzameling Lichtende wakers voor een veilige
zeereis, met postzegels.
IJmuidenaar Sietze Dousstra
had zijn best gedaan met zijn
verzameling ‘Leven en welzijn
van de mens in de prehistorie’.
Hij ontving een speciale vermelding voor zijn postzegels
en stempels. De IJmuidense mevrouw G. Bakker-Dijks
deed mee met een mooie
verzameling met de naam
‘Speelgoed en spel, niet leeftijd gebonden’, met postzegels, stempels en propaganda.
Dat postzegels verzamelen
heel anders is dan veel mensen vermoeden, bewijzen deze drie Velsenaren. In hun on-

vermoeibare zoektocht naar
hun themazegels, kaarten en
stempels werken zij tegelijkertijd aan kennis over allerlei
historische en zelfs pre-historische onderwerpen, kennis die soms ten onder dreigt
te gaan. Zo heeft Eef Limmen
veel speurwerk gedaan naar
de verbindingen over en onder het Noordzeekanaal. Haar
verzameling verhaalt over de
oude bruggen over het kanaal
bij IJmuiden, naar het hoe en
waarom van de Velsertunnel
en de komst van de veerponten. Vaak worden postzegels
uitgegeven ter ere van speciale gelegenheden, zoals de
opening van een tunnel, daarmee kan een stukje geschiedenis worden gevolgd.
Was het u trouwens opgevallen dat postzegels momenteel
niet meer worden gestempeld? Via de stempels konden
filatelisten veel extra kennis
opdoen over de weg die poststukken volgden. Op de stempels staan datums en plaatsen en soms zelfs postkantoren vermeld. De stempels waren afgeschaft, maar op verzoek van de filatelisten in Nederland komen ze in mei van
dit jaar weer terug.
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Alzheimer
Trefpunt

Santpoort-Noord - Bij een
Amerika-vakantie denken
veel mensen aan Nationale
Parken en de Californische
kust. Maar dichter bij huis
heb je een minstens zo fraai
en afwisselend gebied: New
England. Dit is het noordoostelijke deel van de VS en
het heeft Boston als belangrijkste luchthaven.
Deze stad is Europees van
opzet en al wandelend loop
je er langs drie eeuwen
Amerikaanse geschiedenis.
Zo was het in Boston waar
de revolutie tegen de Britten vorm kreeg. New England zelf kent vele dorpjes die vlak bij elkaar liggen
en je rijdt hier zowel langs
een fraaie kustweg als door
meerdere
berggebieden
met hun eigen charme. Het
noordoosten is dan ook een
van de mooiste gebieden
van de VS, een gebied wat
goed valt te combineren met

Canadese steden als Toronto, Montreal en Quebec.
Ieder jaar echter heeft New
England een extra verrassing in petto. Met de intrede
van de herfst veranderen de
bladeren aan de bomen van
groen naar een boeket van
rood-, geel- en bruintinten.
Dit verschijnsel heet ‘Foliage’, maar wordt of ook wel
‘Indian Summer’ genoemd.
Elk jaar trekken vele toeristen naar New England om
dit mee te maken.
Best kans dat je dat zelf
ook wel eens wilt gaan zien.
Loop dan langs Vanessa’s
Reisbureau,
Hoofdstraat
224 in Santpoort-Noord. Zij
heeft haar eigen Amerikagids met daarin volop details
over New England en andere gebieden van de VS. En
als je vragen hebt: Vanessa
zelf reisde al drie keer met
de herfst richting New England.

De kracht van het
persoonlijke verhaal
Velsen - Het Comité 4 en 5
mei Velsen is zeer verheugd
dat het Vellesan College dit
jaar een bijzondere artistieke
bijdrage heeft kunnen leveren aan de 4 mei-herdenking.
Middels een laatste opdracht
hebben de examenleerlingen HAVO en VWO het jaarthema van 2017 ‘De kracht
van het persoonlijke verhaal’
in beeld weten te brengen.
De eindresultaten zijn in ieder geval tot en met maandag 8 mei 2017 te bewonderen in de Bibliotheek Velsen
in IJmuiden en zullen tijdens
de herdenkingsbijeenkomst
op 4 mei in het gemeentehuis in de Burgerzaal worden tentoongesteld. Zie ook
www.4en5meivelsen.nl.

Velsen - Op dinsdag 9 mei is
het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen. Het onderwerp is ‘De wondere wereld
van dementie’. De verschillende uitingen van dementie zijn
moeilijk te begrijpen, hoe blijven we dan toch in contact
met elkaar? Als je weet hoe
het brein van iemand met dementie werkt, kun je het vaak
onvoorspelbare gedrag beter begrijpen. De invloed van
de omgeving is groot. Goede
omgevingszorg kan het probleemgedrag verminderen,
mensen met dementie kunnen daardoor zelfs beter gaan
functioneren. Het doseren van
prikkels is hierbij erg belangrijk. Gespreksleider Mick Flieringa gaat hierover uitgebreid
in gesprek met een deskundige gastspreker. Hierna is
er gelegenheid tot het stellen
van vragen. Wilt u meer weten
over dit onderwerp of heeft u
behoefte aan andere informatie over dementie? Kom dan
naar het Alzheimer Trefpunt
in de Centrale Bibliotheek in
IJmuiden, Dudokplein 16 (boven Albert Heijn) in IJmuiden.
De ontvangst is vanaf 19.00
uur. Het programma start
om 19.30 uur en eindigt rond
21.00 uur. Iedereen is welkom:
mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen,
vrienden, buren. Wie er nog
nooit eerder is geweest moet
beslist komen kennismaken.
De toegang is gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. De
bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van
mensen die uit eigen ervaring
spreken. Bij elk Trefpunt worden deze geïnterviewd door
onze vaste gespreksleider. Na
dit gesprek is er gelegenheid
om vragen, ook op andere gebieden, te stellen. Er is een tafel met brochures en andere
literatuur om thuis nog eens
rustig na te lezen.

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 6 wordt
van 09.00 tot 16.00 uur een
gezellige rommelmarkt op het
Kennemerplein, tegenover de
Vomar, georganiseerd. Er zijn
weer veel kramen die vol liggen met van alles en nog wat.
Wie ook zijn overtollige spullen wilt verkopen kan een
kraam huren. Bel voor meer
informatie of reserveren voor
ee kraam naar 0255-533233
of 06-10475023. De volgende
markten zijn op 3 juni, 8 juli,
22 juli tijdens de jaarmarkt, 5
augustus en 26 augustus.

Eldorade met moderne
en klassieke kunst
Overveen - Op 5, 6 en 7 mei
vindt in Landhuis Goed Duinlust de vijfde editie van Eldorade plaats met hedendaagse en
klassieke kunst en design. Tijdens de eerdere edities genoten bezoekers van de kunstcollecties in de romantische ambiance van het neorenaissance landhuis uit 1881 op het gelijknamige landgoed. Op 5 mei
wordt het geheel ‘s avonds opgeluisterd met zang en gitaarspel van Esther Roos.
Liefhebbers van vooral eigentijdse, maar ook klassieke kunst
zullen hun hart kunnen ophalen
om iets unieks te vinden tussen
de vele verrassende werken gepresenteerd door circa 25 creatieve beeldende kunstenaars,
kunstgaleries en kunsthandelaars. Vanzelfsprekend komen
de vaste deelnemers met nieuwe creaties. Daniëlle Sulman
geeft een demonstratie por-

tretschilderen, Willy Pickers een
demonstratie schilderen.
Naast schilderijen, aquarellen,
prenten en etsen, zijn er glaskunstwerken, beelden, houten en keramische objecten en
handgemaakte sieraden. Verder zilver, kristal en fijn porselein. Iedere bezoeker ontvangt
gratis het magazine Palet en
Atelier. Aanrader is een wandeling rond en bezichtiging van
het landhuis met oprijlaan.
Het adres is Duinlustweg 16 in
Overveen, parkeren is gratis.
Vrijdagavond is de toegang van
19.00 tot 22.00 uur gratis. Zaterdag 6 en zondag 7 mei van
11.00 tot 17.00 uur is de entree
acht euro. 65+, CJP- en Museumjaarkaarthouders betalen
twee euro minder.
Kinderen en invaliden mogen
met begeleiding gratis naar
binnen. Kijk verder op www.eldorade.nl.

Volop lente bij
Gasterij de Hout
IJmuiden - Aan de Houtmanstraat 37 in IJmuiden
groeit iets moois op culinair
gebied. Maurice Maas heeft
de afgelopen twee maanden
bewezen dat hij een voortreffelijk gastheer is. Zijn keukenbrigade tovert telkens
weer een keur van prachtige en heerlijke gerechten op
tafel. Vele gasten weten inmiddels dit eigentijdse restaurant te waarderen. Wat
te denken van onderstaande recensie: ‘Mooie smaakvolle gerechten in ruime porties tegen een eerlijke prijs,
dat beloofde Maurice en hij
maakt zijn beloftes meer dan
waar!’
Maar er is meer. Het woord
‘Gasterij’ is een begrip in
de het oosten van ons land.
In het Twentse Ootmarsum

heeft Maurice, speciaal voor
de lente, een ambachtelijk
gebrouwen Othmar Weizenbier gevonden. Een aanrader
voor hen die houden van een
speciaal biertje als aperitief.
Kom hem dus snel proeven!
Ook op de kaart kunt u aflezen dat de zomer in aantocht is. Wat te denken van
een heerlijke risotto vergezeld van eendenborst? Niet
alles wordt verklapt, laat u
verrassen en kom een langs
bij Gasterij de Hout. Reserveren kan via eten@gasterijdehout.nl of 0255-769011.
Woensdag is bij Gasterij de
Hout géén gehaktdag meer!
Wat te denken van onbeperkt
spareribs eten voor slechts
19,50 euro per persoon? Zie
ook www.degasterijdehout.
nl.
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Engelmundus en meer...
presenteert Lotte

Open trainingen voor
meisjes en vrouwen

Driehuis - Voetbal wordt
steeds populairder bij meisjes en vrouwen. Het aantal vrouwelijke leden van de
KNVB is de afgelopen jaren
zelfs meer dan verdubbeld
tot ongeveer 150.000.
Ook bij de voetbalvereniging Velsen groeit het aantal meisjesleden gestaag.
De club vindt het meidenvoetbal heel belangrijk en
of je nu recreatief wilt voetballen of liever gaat voor de
prestatie: bij Velsen vind je
het allebei.
Op vrijdag 12 mei organiseert de club een specia-

IJmuiden - Nieuwe straat,
nieuw feest, dachten de ondernemers van Stadscentrum
IJmuiden. Het nieuwe evenement Fashion & Fresh pakte
zaterdag 29 april prima uit. Er
was dan ook veel moeite gestoken in de organisatie.
Met een hippe modeshow
voor dames en kinderen begon het zaterdag goed op
Plein 1945. En met de demonstratie van de Rock and
Roll Dansschool uit Akersloot
gingen er ook heel wat IJmuidense voetjes van de vloer.
Muziek was er van een echte
dj. Kinderen konden zich ver-

le training voor alle meisjes tussen ongeveer 8 en 16
jaar die eens een keer zo’n
voetbaltraining willen meemaken. Geholpen door voetbalvrouwen en onder leiding
van trainer John Kraaikamp
staat men voor je klaar en
kun je kijken of voetbal ook
jouw sport is. Tijdens de
pauze is er tijd voor iets lekkers, want bij RKVV Velsen
is voetbal fun. Op vrijdag 12
mei ben je welkom aan de
Wolff en Dekenlaan in Driehuis van 16.00 tot 17.30 uur.
Op dezelfde dag is er voor
geïnteresseerde
vrouwen
ouder dan 16 jaar een open
selectietraining voor speelsters binnen en buiten de
club die de ambitie hebben
volgend seizoen selectie te
spelen. De training duurt
van 20.00 tot 22.00 uur en
staat onder leiding van trainer Johan Kraaikamp. Na
afloop is er gelegenheid na
te praten. Deze trainingsmogelijkheid wordt op dinsdagavond 6 juni - eveneens
vanaf 20.00 uur - herhaald.
Meer weten? Bel met Johan Kraaikamp, telefoon 0623875881 of Nicole Cuvelier,
telefoon 06-31933776.

maken met onder meer bungeejumpen op de trampolines.
Met Fashion & Fresh presenteerden lokale ondernemers
hun mooiste producten. Lekker en gezond, hip en trendy, je hoeft er echt IJmuiden
niet voor te verlaten. Dat bewezen de ondernemers van
Stadscentrum IJmuiden met
Fashion & Fresh. En dit is
nog maar een begin van alle
voornemens van onze ondernemers. En die Lange Nieuwstraat, die is toch echt wel
mooi geworden. (foto: Erik
Baalbergen)

FNRS
Levade Cup
Velsen-Zuid - In navolging
van voorgaande jaren werd
ook dit jaar bij Manege Hippisch Centrum Velsen besloten om een grootse dressuurdag te organiseren. Ruitersportzaak Levade te Haarlem
had zich bereid gevonden deze dag te sponsoren. Er schreven zich 50 deelnemers in die
een FNRS proef reden vanaf F1 t/m F14. Op deze mooie
zonnige zondag begon voor de
vrijwilligers de dressuurwedstrijd om 09.00 uur. Alle spullen
klaarzetten voor alle inschrijvingen en de jury ontvangen,
helpen op stal met de voorbereidingen enz. De beste ruiters van de ochtend en de beste ruiters van de middag maakten kans op mooie prijzen beschikbaar gesteld door Ruitersportzaak Levade en de wisselbekers. Om 17.30 uur konden we ook de punten van de
middagproeven gaan tellen en
vergelijken en ook daar kwam
een kanshebber uit voort. De
punten vergelijkend kwamen
we tot de conclusie dat uiteindelijk Irma Lowies die haar
F10 proef had gereden op het
paard Caramba de overtuigende winnaar was in de F proeven hoog met 223 punten. Irma
mag de wisselbeker een jaar
mee naar huis nemen. Gwyn
Joosten mocht de wisselbeker
in ontvangst nemen voor de Fproeven laag met 230 punten
op de pony Dazer. Het was een
geslaagde en gezellige dag
met veel dank aan sponsor Levade Ruitersport uit Haarlem,
alle ruiters, de jury, medewerkers en vrijwilligers van manege Hippisch Centrum Velsen te
Velsen-Zuid. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl Zondag
7 mei a.s. zijn er weer de maandelijkse kleuterlessen ponyrijden. Mocht er bij uw zoon of
dochter belangstelling bestaan
voor deze lessen, dan kunt u
hem/haar opgeven via info@
hippischcentrumvelsen.nl

Velsen-Zuid - Onder de
noemer Engelmundus en
meer... gaat de Engelmunduskerk Oud Velsen verder
met een eigen cultureel programma. Beleef bijzondere
momenten in een eeuwenoude kerk.
Het programma behelst onder meer concerten in diverse genres, toneelvoorstellingen, lezingen en meer op een
aantal zondagmiddagen van
15.00 tot 16.00 uur. Na afloop
is er gelegenheid om wat na
te praten met een drankje.
Zondagmiddag 7 mei presenteert Engelmundus en meer..
Lotte. Wie was de achtste
onderduiker in Het Achterhuis, kamergenoot van Anne
Frank? Drie monologen, bewerkt tot een toneelstuk door
Fred Rosenhart. Het verhaal
van Charlotte Pfeffer-Kaletta, Lotte, de grote liefde van
Fritz. Die niet wist waar haar
Fritz ondergedoken was en
die na de oorlog moest lezen
wie Dussel was. Over haar
woede, haar onmacht. Anne Frank noemde haar kamergenoot Dussel – uitgesproken als Doesel – dat betekent dom. Wie was deze
Dussel, in werkelijkheid Fritz

Pfeffer. Deze werkelijkheid
blijkt een andere te zijn dan
die Anne Frank in haar dagboek schilderde. Was Dussel een sikkeneurige, kleinzielige en irritante man? Je
krijgt een beeld door de ogen
van een dertienjarige, die alles wat volwassen is, ouderwets vindt. Lotte, de grote
liefde van Fritz vertelt hoe zij
hem zag. De liefde van Charlotte naar haar Fritz toe geeft
een beeld van vijfentwintig
maanden opgesloten te zitten in zo’n kleine ruimte. Dat
is geen afkeuring naar Anne Frank toe. Wanneer mensen te lang en te dicht op elkaar zitten kunnen ze hun
balans verliezen. Lotte overleefde wel de holocaust en
trouwde na de oorlog postuum met Fritz. “De mensen
een spiegel voorhouden: dit
mag nooit meer gebeuren.”,
Fred Rosenhart.
Datum: zondag 7 mei. Adres:
Kerkplein 1, 1981 BH VelsenZuid. Aanvang: 15.00 uur,
kerk open 14.45 uur. Kosten: 10 euro. inclusief drankje. Kaarten via de website:
engelmunduskerkoudvelsen.
nl of telefonisch via op 0255512040.

Outdoor Wedstrijd
Santpoort-Zuid - Afgelopen zondag vond de jaarlijkse Kennemergaarde Outdoor
Wedstrijd plaats. Het zonnetje scheen volop dus kon de
wedstrijd in de buitenbaan
plaatsvinden.
De deelnemers reden eerst
een dressuurproef, daarna
een springparcours op stijl
en tot slot het spannendste
onderdeel: de cross door het
naastgelegen park. Het parcours moest twee keer gereden worden, waarbij het niet
om snelheid ging maar om
zo min mogelijk weigeringen.
Aan het eind van de zonnige middag werden de punten

bij elkaar opgeteld en werd
de uitslag bekend gemaakt.
In de rubriek manegepaarden ging de eerste prijs naar
Suzan Buchli op Anyway met
241,5 punt, tweede werd Tessa Enthoven op ZsaZsa met
239 punten en de derde prijs
was voor Anouk Willemse op
Anyway met 236 punten.
De rubriek pensionpaarden
werd gewonnen door Sanne
de Graaff op Acapulco met
229 punten, de tweede prijs
was voor Maartje Metten op
Wanted met 224 punten en
de derde prijs ging naar Patricia Smids op Zara met 215
punten.
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Van Hooijdonk routeplanner van Vissenloop
Velsen - Na een mooie loopbaan bij het bankwezen is
sport een nieuwe uitdaging
voor Ruud van Hooijdonk.
Hij is de marsleider, een van
de vrijwilligers van de Vissenloop.
30 jaar was hij trainer bij hockeyclub Haarlem. Voorzitter
jeugdcommissie, manager bij
dezelfde club. Sportsupport
benaderde hem als vervanger
van degene die de gehandicapte sporters onder zijn hoede heeft. Hij kreeg cursussen op allerlei gebied. Ruud
maakte van zijn hobby nog
10 jaar zijn beroep. Echter, het
was zijn idee om niet alleen
mensen hard te laten lopen,
maar ook om ze te laten wandelen. In zijn jeugd wandelde
hij vaak met zijn ouders, zoals
in vele gezinnen werd gedaan
als tijdverdrijf.
De wandeltocht Parijs naar
Velsen, georganiseerd door
het Rode Kruis, is voor hem
nog steeds een mooi voorbeeld hoe een verzorgde
wandeling er uit moet zien.
De Haarlemse Winterwandeling komt op zijn conto, al 15
jaar lang een van zijn evenementen. Samen met zijn buren uit Haarlem, verzorgt hij
vele zaken rondom de evenementen die hij organiseert.
Stempelposten, waterpunten,
uitdeelposten.
Toen Ruud de diagnose huidkanker kreeg was er op de
vraag van de secretaris Yvonne Peters: ‘Zou jij onze routes willen maken’, een duidelijk ja van zijn kant. Samen
met zijn buurman en maatje

Theo Böing maakt hij de zeven tochten van verschillende afstanden van de Vissenloop. Hij loopt de wandelingen, voorziet ze van pijlen, van
allerlei verwijzingen. Maandenlang is er voor hem werk
te doen. Nu zijn er, voor de
derde keer voor de Vissenloop, weer prachtige routes te
lopen met nieuwe paden.
Hij geniet van de sfeer in dit
bestuur, het vergaderen en
het maken van een mooie dag
voor alle fantastische, enthousiaste wandelaars. Ook flyert hij voor deze wandeling in
heel Haarlem en grote delen
van Velsen.
Het is een spannende tijd voor
hem, maar dat horen we van
meer vrijwilligers van de Vissenloop en dat hoort ook zo.
Voor Ruud is het mooiste moment: zondagavond als alle pijlen en verwijzingen weer
verwijderd zijn. Als hij samen
met zijn buurtjes thuis aan de
pannenkoeken zit.

Geen
slagbomen
bij busbaan

Open dag bij
‘Bosje van Broekens’
Driehuis - Afgelopen zondag was het ‘Bosje van Broekens’ weer eens opengesteld
voor belangstellenden. Maar
waar vind ik dat bosje, zullen
veel Velsenaren zich ongetwijfeld afvragen. Het ligt in Driehuis aan de Waterlandweg,
vlak voordat de weg overgaat
in een fietspad. Het Bosje van
Broekens is een klein restant
van het binnenhuisduin dat
hier vroeger stond en dat tot
2005 toebehoorde aan Lieneke
Broekens-Verwer en haar broer
Maarten Verwer, achter hun
huis aan de Driehuizerkerkweg 27. Om de toekomst van
dit bosje veilig te stellen hebben zij in 2005 het eigendom
overgedragen aan Landschap
Noord-Holland. Echter, omdat
het terrein te klein en te kwetsbaar is, wordt het niet opengesteld voor publiek.
Het is een stukje bos met veel
natuur waar vooral veel stinsenplanten groeien zoals daslook en boshyacinth. Rond-

om het gebied is een takkenril
gemaakt waarin allerlei vogels
broeden maar door de hoogte
hiervan is het niet mogelijk om,
als wandelaar, even een blik te
werpen op dit bijzondere stukje
natuur. Eén van de vrijwilligers
vertelde nog wel dat er overwegingen zijn om een soort van
kijkscherm in de takkenril te
maken. (foto: Joop Waijenberg)

Velsen - Er komen zeker geen slagbomen bij de
kruising met de HOV-busbaan van de Zeeweg/Waterloolaan.
Slagbomen zullen het verkeer vertragen en zijn gevoelig voor storingen en
vandalisme. Bovendien kan
een bus (in tegenstelling
tot een trein) tijdig remmen
bij noodsituaties. Dat laat
het college weten als antwoord op vragen van Forza!
Velsen. Sander Scholts van
Forza! stelt de vragen nadat
twee ongevallen op deze
kruising hebben plaatsgevonden. Hij betreurt het dat
er niet eerder naar raadgevingen over de verkeersveiligheid is geluisterd.
Het college vindt dat er
samen met de provincie
Noord-Holland zorgvuldig
is omgegaan met het ontwerp van de HOV-inrichting, ook wat inspraak betreft. Wel wordt aangegeven dat zowel de busbaankruising met de Zeeweg als
met de Cederstraat, bij de
schouwburg, nog worden
aangepast.
Momenteel wordt gewerkt
aan de kruising met de Cederstraat, daarna wordt de
hele kruising met de Zeeweg en de Minister van
Houtenlaan/ Waterloolaan
heringericht. Tot die tijd
wordt op deze kruising met
een geel attentiebord aandag gevraagd voor de kruising met de busbaan.

JeugdSportPas: laagdrempelig
kennismaken met leuke activiteiten
Velsen - Het laatste seizoen
van JeugdSportPas is weer
van start gegaan met veel
zomerse activiteiten. Kinderen van 5 t/m 18 jaar kunnen gebruik maken van
JeugdSportpas en zo op een
laagdrempelige manier kennis maken met diverse vormen van sport.
Bewegen is goed, gezond
en leerzaam voor de jeugd.
De JeugdSportPas heeft een
zeer divers en aantrekkelijk
pakket kennismakingsactivi-

teiten samengesteld, in samenwerking met de lokale
sportverenigingen. Ook interessant voor kinderen die al
aan sport doen, maar die het
leuk vinden om een keer een
andere sport te proberen.
Er kan deze laatste periode
weer honk- en softbal worden gespeeld. Of het stoere
golfsurfen. Trampolinespingen of paardrijden het kan
allemaal. Ook zijn er activiteiten voor ouder en kind. Het
gaat meestal om 4 kennisma-

kingslessen tegen een kleine betaling. Op de website
www.jeugdsportpas.nl staat
het complete aanbod.
Ook is er een gratis SportPass
App. Deze app stuurt berichten over het sportaanbod in
de buurt en hiermee wordt
het inschrijven nog makkelijker gemaakt. De SportPas
App is beschikbaar in Google
Play en de App Store.
Het inschrijven gaat heel
simpel via www.jeugdsportpas.nl.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 5 mei 20.00 uur Telstar - VVV Venlo

Uitzwaaiwedstrijd van kampioen VVV Venlo

Seizoensafsluiting
met ‘pitch invasion’
Vrijdag 5 mei is het Rabobank IJmond Stadion het
decor van een prachtig affiche: Telstar-VVV Venlo.
Het is de laatste wedstrijd
van het seizoen en de Witte Leeuwen pakken daarom groot uit.
De Venlonaren spelen een
officiële
uitzwaaiwedstrijd.
De Limburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie!
En Telstar? Telstar viert ook
feest, want de club speelt 40
jaar aaneengesloten Eerste
Divisie!
Rondom de wedstrijd organiseert Telstar in samenwerking met VVV Venlo een

prachtige avond voor iedereen met een voetbalhart. Het
zogeheten cultarrangement
laat de voetballiefhebbers
kennismaken met de vele facetten van de Velsense club.

ren van beide clubs gaan gezamenlijk het veld op om te
genieten van de laatste Jupiler League-uurtjes van het
seizoen 2016/2017. Samen
heffen zij het glas en proosten zij op een mooie toeTreinreizigers uit den lande komst. Waar in Nederland
worden in Haarlem met de zien we dat? Alleen bij Telbus opgehaald. Onderweg star!
genieten zij van lauw goedkoop bier, een slappe frikan- Via www.1963voetbalreizen.
del en slechte moppen. Dat nl is het voor iedereen mogezijn de eerste vijftien minuten lijk om direct kaarten te kovan een prachtige avond. In pen. Voor het symbolische
het stadion vinden nog veel bedrag van 19,63 euro gaat
meer activiteiten plaats. Ui- u met de bus vanaf Haarteraard hoopt met op een ge- lem station naar het Raboweldige wedstrijd met als fi- bank IJmond Stadion en kunt
nale een ‘pitch invasion’. Sup- u genieten van het volledige
porters, spelers, en sponso- cultpakket.

Buter wordt technisch directeur

Snoei nieuwe trainer
Mike Snoei wordt de nieuwe trainer van Telstar. Hij
volgt Michel Vonk op, die
na dit seizoen vertrekt. De
club heeft Piet Buter aangetrokken als technisch
directeur.
Mike Snoei is voormalig hoofdtrainer van Vitesse, Sparta en Go Ahead. Hij
grossierde in play-off-deelnames en kwam met Vitesse
als opvolger van Ronald Koeman ver in het Europese bekertoernooi.
De laatste jaren trok Mike
voornamelijk op met Henk
ten Cate, oud-speler van Telstar en tot deze week in beeld
als bondscoach van Oranje.
Met hem was hij onder andere succesvol in Griekenland
(Panathinaikos), India, China

en het Midden-Oosten. Momenteel is hij adviseur van de
KNVB. ,,Snoei is een man van
de wereld die zijn spoor in
Nederland wil hervatten”, aldus algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar.
Piet Buter was in 1988 assistent van Oranje (met Rinus
Michels), hoofdtrainer van
FC Emmen, FC Eindhoven en
van FC Wageningen. Bij FC
Utrecht was hij technisch directeur en werkte daar evenals bij FC Wageningen samen
met Willem van Hanegem.
Buter is ook bondscoach van
Iran geweest.
Momenteel is Piet Europees
scout voor Southampton en
dat doet hij reeds zes jaar.
Beide functies gaat hij – met
goedvinden van The Saints –
combineren. (foto: ProShots)

Frank Korpershoek
langer bij Telstar
Frank Korpershoek begint de, maar woont inmiddels al
deze zomer aan zijn twaalf- jaren in IJmuiden. Hij begon
de seizoen bij Telstar.
zijn carrière bij de Koninklijke HFC en kwam ook nog uit
De middenvelder kwam vo- voor DWV. Sinds 2006 speelt
rige week tot overeenstem- de verdedigende middenvelming met de club. Korpers- der in het shirt van de Witte
hoek is geboren in Heemste- Leeuwen.

De meest complete sportschool is nog completer

Eindelijk heeft IJmuiden een
sportschool en een fysio onder één dak!
Kanaalstraat 10 IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl
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IJmuiden - De vierde editie van de talkshow NV Velsen staat in het teken van de
verleiding. Wat is er voor nodig om Velsen en de regio
nog sterker, verleidelijker en
kansrijker te maken? Waar
ontbreekt het nog aan? En
hoe gaan ondernemers, bestuurders en visionairs hiermee om? Dat alles en nog
veel meer komt aan bod in
de NV Velsen op maandag 19
juni in het Witte Theater.

Het wordt wederom een
energieke en aantrekkelijke
talkshow onder de bevlogen
leiding van Jaap Sluis en Michael Struis. Meer informatie over het programma en de
gasten volgt.
De ontvangst is in ieder geval vanaf 16.30 uur, de talkshow van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur en er is een
borrel na. Aanmelden kan
via www.wittetheater.nl/talkshow-2.

Finalisten Leids Cabaret
Festival 2017 in Velsen
Velsen - Het Leids Cabaret Festival is al sinds jaar en dag een
vooraanstaand podium voor
jong aanstormend cabarettalent. Onder de oud-finalisten en
–winnaars bevinden zich namen
als Najib Amhali, Sanne Wallis
de Vries, Wim Helsen, Paulien
Cornelisse en de laatste jaren
De Partizanen – nu huiscomedians van DWDD – Tim Fransen
en Thijs van de Meeberg. Op
dinsdag 23 mei (20.30 uur) zijn
in het Witte Theater de finalisten
te zien van de lichting van 2017:
De Hygiëna’s, bekroond met de
juryprijs, publieksfavoriet Felix
Heezemans en de derde finalist
PS en zo is het leven. De Hygi-

ena’s komen uit Vlaanderen en
brengen een onvervalst staaltje
absurdisme naar Velsen. Ze begonnen afgelopen oktober met
optreden als trio en dat smaakte naar meer. Ze waren zeer verrast en verguld met de winst. De
jury zei daarover: “Hun set is
een bonte avond van sketches
en liedjes, goed geacteerd en
verrassend. De Hygiëna’s hebben ons verrast en nieuwsgierig
gemaakt naar méér.” Winnaar
van de publieksprijs was stand
up comedian Felix Heezemans,
afkomstig van de Koningstheaterakademie in Den Bosch. Zie
ook www.stadsschouwburgvelsen.nl

SHIP trekt in eerste maand
bijna 5.000 bezoekers
IJmuiden - In de eerste
maand hebben bijna 5.000
mensen het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) bezocht. Zij kregen daar een
goede indruk van de werkzaamheden op het sluizencomplex, genoten van een
heerlijke lunch of bekeken
het uitzicht vanaf het dak van
SHIP.
Naast informatie over de
bouw van de nieuwe zeesluis en het sluizencomplex
schenkt SHIP ook aandacht
aan de ontwikkeling van innovatie en duurzaamheid en
beroepsvoorlichting voor jongeren. Zo kan er in de tentoonstellingsruimte door een
maquette van de zeesluis gewandeld worden en is er een
techniekruimte waar dagelijks vele jongeren workshops
volgen.
Het SHIP omvat verder een
ontvangst- en vergaderruimte en een restaurant met een

fantastisch uitzicht over de
nieuwe zeesluis en de omgeving.
,,De eerste maand hebben
wij als heel succesvol ervaren’’, aldus Steef Hammerstein van Telstar, de exploitant van SHIP IJmuiden.
,,Naast het feit dat er veel
bezoekers kwamen, zijn de
mensen ook nog eens enorm
enthousiast. Veel reacties laten zien dat het voor jong en
oud een enorme beleving is
om door SHIP IJmuiden te lopen. Ook de klanten die met
hun onderneming hier kwamen voor een vergadering,
een rondleiding of een andere sessie geven aan hoe
uniek de omgeving is. Kortom, een eerste maand om
enorm trots op te zijn.’’
SHIP is zeven dagen per
week geopend en ook beschikbaar voor groepsaanvragen. Zie ook www.shipinfo.nl

Kinderheld Brandweerman
Sam in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Wie kent Brandweerman Sam nou niet? De moedige brandweerman en zijn
team, wier avonturen ook te
zien zijn bij RTL Telekids, komen op zaterdag 27 mei (14.00
uur) naar de Stadsschouwburg Velsen om er één groot
feest van te maken voor jong
en oud. ‘Brandweerman Sam
redt het circus’, geschikt voor
iedereen vanaf twee jaar, is de
fonkelnieuwe familievoorstelling. Na het succes van ‘Piekepolder op stelten’ komt dit keer
het circus naar Piekepolder.

De circusdirecteur heeft alles voorbereid en kijkt uit naar
een fantastische show, maar
die ondeugende Norbert Puk
weet als altijd de boel al snel
in de war te schoppen. Gelukkig staan Brandweerman
Sam, zijn team en hun trouwe
brandweerwagen Jupiter, als
altijd paraat.
‘Brandweerman Sam redt het
circus’ (2+) belooft een gezellige en vrolijke show te worden boordevol leuke muziek,
speelse dans en natuurlijk humor voor het hele gezin. En

dat niet alleen: Brandweerman
Sam nodigt alle bezoekers uit
om verkleed als brandweerman of circusartiest naar het
theater te komen. Na de voorstelling komen de helden ook
nog naar de foyer voor een uitgebreide Meet & Greet en alle
kinderen ontvangen een Junior Cadetten diploma. Prijs: 18
euro, korting t/m 12 jaar 2 euro, incl. pauzedrankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Levin den Boer)

Stadsschouwburg Velsen

Kommil Foo: stiekem aan
de top van het cabaret
Velsen - De Vlaamse broers
Raf en Mich Walschaerts –
samen al bijna dertig jaar
Kommil Foo – maken cabaret zoals niemand anders
dan doet: ontroerend, hilarisch, beeldend, poëtisch en
met een virtuoze muzikaliteit. Met de mooiste verhalen, leukste grappen, een
vleugje slapstick en bijzondere liedjes laten zij in ‘Schoft’
op dinsdag 23 mei (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen alle facetten van de mens
zien. Kommil Foo staat al jaren aan de top van het cabaret in Nederland en lever-

de met ‘Schoft’ weer een pareltje af. De voorstelling is bejubeld in de pers – louter vier
en vijf sterren – en werd genomineerd voor de Poelifinario, de cabaretprijs voor het
meest indrukwekkende cabaretprogramma van vorig
seizoen. Bij Kommil Foo weet
je nooit goed of je moet lachen of huilen. De mannen
verstaan de kunst om je bij
de lurven te pakken en dat
doen ze in ‘Schoft’ zondermeer. Want de mens is een
fantastisch wezen: hij doet
goed, is rechtvaardig en kan
liefhebben. Maar de keerzijde

is er ook: oorlogszuchtig, belust op seks en macht. In een
strakke opeenvolging van
scènes, liedjes, verhalen en
visuele grappen komt het allemaal langs en raas je van de
ene emotie in de andere. Zo
biedt Kommil Foo troost en
een sprankje hoop voor het
publiek. Zij zijn ten onrechte
nog wat onbekend, dus wie
een avond wil genieten: dit
is onze geheime tip! Prijs: 25
euro, inclusief pauzedrankje
en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
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‘t Mosterdzaadje

Evenementen
bij Felison
Cruise Terminal

Dialogen met Bach:
een groot luisterfeest
Santpoort-Noord - Op zondag 7 mei om 15.00 uur treden in ‘t Mosterdzaadje op
de klaveciniste Liene Madern-Stradina en de traverso-speelster Fanni Szekely. In het programma ‘Dialogen met Bach’ wordt werk
uitgevoerd van J.S.Bach en
zijn zonen C.P.E. Bach en W.F.
Bach. Ook collega en tijdgenoot Telemann staat op het
programma.
De familie Bach heeft een
enorme muzikale erfenis
achtergelaten. Liene en Fanni, ze werken onder de noemer ‘Cutting Edge’ laten horen hoe de zonen van Bach
op de muziek van hun vader hebben gereageerd en ze
verbinden de muziek met improvisaties in de stijl van die
tijd. ‘Op het scherp van de
snede’ maken ze nieuwe oude muziek. En ook Telemann,
wiens 250ste gedenkjaar het
is, komt aan bod. Door hun
brede muzikale belangstelling en grote enthousiasme staat dit duo altijd garant
voor levendige uitvoeringen
met veel karakter, een feest
om naar te luisteren.
Fanni Szekely komt uit Hongarije en studeerde fluit in
Leipzig en Den Haag. Ze doet
onderzoek naar het spelen

van en lesgeven op de manier van historische improvisatie.
Liene Madern-Stradina is gespecialiseerd in het spelen
op historische toetseninstrumenten. Zij behaalde haar piano master titel in Letland. In
Nederland studeert zij bij Ton
Koopman en Bart van Oort in
Den Haag. Momenteel is zij
bezig met haar master ‘vroege toetseninstrumenten’ op
het Conservatorium van Amsterdam.
‘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.

Akkoord over nieuwe
CAO voor Tata Steel

Koffieconcert op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 7
mei is het maandelijkse Koffieconcert op de Ruïne van
Brederode. Martien Keesmaat en Joost Nelissen, twee
enthousiaste jonge musici,
spelen dan zowel solo als gezamenlijk. Als duo laten ze de
luisteraar genieten van composities uit hun muziekproject ‘Enter The Fat Dragon’
waar zij samen nog volop aan
werken.
Martien Keesmaat laat op zijn
sologitaar zowel eigen werk
horen, ‘Life in my Living’, een
ode aan het impressionisme,
als werk van Erik Satie, Gymnopedie en Gnossienne(s).
Joost Nelissen weet op eigenzinnige wijze een verscheidenheid aan geluiden
uit zijn elektrische piano te
halen: van engelachtige xylofoonklanken tot dwars, schurend geruis. Hij stapelt daarbij bij tijd en wijle akkoorden
en melodieën tot een dicht

IJmuiden - Akrides heeft zich zaterdag in een spannende
wedstrijd ten koste van Rotterdam Basketbal geplaatst voor
de finale van de Final Four. Daarin spelen de Velsenaren op
zaterdag 13 mei om 17.00 uur tegen Racing Beverwijk, waarin veel oud-Akridessers spelen. De inzet is de titel in de Eerste Divisie. Met het bereiken van de finale zijn beide al gepromoveerd naar de (landelijke) Promotiedivisie. De Final Four
wordt gespeeld in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. (foto: VBC Akrides)

weefwerk van geluid. Kortom,
een eigenzinnig programma,
gebracht door twee solisten
samen.
Reserveren kan via www.
hoenu.nl (regio Haarlem).
Het concert duurt van 11.30
tot 13.00 uur. Bij mooi weer
buiten, anders in de ‘Ridderzaal’. Entree Ruïne 3 euro. Na
afloop is er de hoed voor de
artiesten.

IJmuiden - Tata Steel en de
vakbonden hebben een principeakkoord bereikt voor een
nieuwe CAO. Hierin is onder
meer sprake van een structurele loonsverhoging van 2%
per 1 mei 2017 en 2% per 1
mei 2018.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het zogenaamde ‘Generatiepact’. Dit stelt
oudere medewerkers op basis van vrijwilligheid in staat
om 50% te gaan werken gedurende maximaal vijf jaar
voorafgaand aan hun pensionering, met behoud van een
bepaald percentage salaris en volledige pensioenopbouw. Het salaris varieert van
90% tot 77% van het laatste
inkomen.
Het Generatiepact wordt per
1 januari 2018 ingevoerd
voor werknemers van 60 jaar
en ouder. Voorwaarde is dat
er een andere medewerker
wordt gevonden die eveneens 50% wil gaan werken
en met wie een duobaan kan
worden gevormd. Hierdoor
ontstaat er ruimte om jonge
medewerkers aan te trekken.
Tata Steel en de vakbonden hebben ook afgesproken dat bij de Warmbandwalserij,
Koudbandwalserij, Coated Products en Tata Steel Packaging in de vijfploegendienst op Eerste en
Tweede Kerstdag verplicht
wordt doorgewerkt, net als
aan de Zuidkant van het bedrijf. Dat gebeurt indien mo-

gelijk op basis van vrijwilligheid. Deze verplichting geldt
voor deze bedrijfsonderdelen
niet voor Oud & Nieuw. Tata
Steel zal tijdens de looptijd
van de CAO 50 uitzendkrachten een vast dienstverband
aanbieden en 100 extra nieuwe leerlingen op de bedrijfsschool aannemen. Tata Steel
handhaaft de diplomabonus
van 200 euro en de RAU-uitkering voor leerlingen van de
bedrijfsschool die hun opleiding hebben afgerond, maar
vereenvoudigt de wijze waarop dit plaatsvindt.
Tata Steel hanteerde nog
steeds de oude ATW. Met de
vakbonden is afgesproken de
thans geldende ATW te gaan
toepassen. Dat geeft leidinggevenden en medewerkers
duidelijkheid over de geldende arbeids- en rusttijden en
zorgt voor een betere afstemming met firma’s.
Voor medewerkers in de
dagdienst, kantoordienst en
tweeploegendienst worden
27, 28 en 29 december 2017
en 27, 28 en 31 december
2018 als collectieve verlofdagen aangewezen.
Dit verlof kan naar keuze
worden opgenomen uit alle
verlofsaldi.
Daarnaast repareert Tata
Steel de duur en de opbouw
van de WW en WGA conform
de afspraken die hierover in
het Sociaal Akkoord en in de
Stichting van de Arbeid zijn
gemaakt.

IJmuiden - Op het terrein
van Felison Cruise Terminal
mogen voortaan bepaalde
publieksevenementen worden gehouden, behalve concerten en festivals. Hoewel
het volgens het geldige bestemmingsplan niet is, staat
het college bepaalde evenementen toe. Het gaat dan om
activiteiten voor 500 tot 1.500
personene, met een maximum van twaalf dagen per
jaar. De evenementen blijven ondergeschikt aan de
terminal(activiteiten).

Crea
Inloopcafé
Velsen-Zuid - Donderdag
11 mei is er tussen 14.00 en
16.30 uur weer een Crea Inloopcafé Velsen op de Stationsweg 95. Vrouwen kunnen langskomen met hun eigen materialen of aanschuiven bij de workshop haken.
Ook verkoopt met vele hobbymaterialen. De kosten zijn
10 euro voor een workshop
of 2,50 voor losse entree. De
opbrengst gaat naar Hospice
de Heideberg.

Rondleiding
Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 7 mei
is het weer mogelijke deel
te nemen aan een boeiende
rondleiding door huis en tuin
op Buitenplaats Beeckestijn.
Natuurlijk zijn de historische
tuinen voortdurend in ontwikkeling al naar gelang het
seizoen, maar nu de lente is
aangebroken is het toch extra bijzonder de rondleiding
mee te maken! Aanmelden
kan via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Deelname bedraagt 7 euro. De rondleiding
start om 14.00 uur.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op
maandag 8 mei houdt de
Postzegel Vereniging Santpoort een gezellige bijeenkomst in het Terras. Er is ook
een veiling. De kavels kunnen vooraf bekeken worden.
De zaal is open vanaf 19.00
uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten?
Bel 023-5382274 (na 18.00
uur).
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Klootschietjournaal

Valencia CF Voetbalkamp
deze zomer bij SVIJ
IJmuiden - Van 3 tot en met 5 augustus vindt het Valencia Voetbalkamp weer plaats bij SVIJ.
Tijdens dit internationale jeugdprogramma van de Spaanse topclub krijgen kinderen drie dagen lang les van officiële Valencia CF-jeugdtrainers. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar van
elk niveau zijn van harte welkom! Het succesvolle voetbalkamp wordt gehouden bij SVIJ.
Hiermee behoort de IJmuidense voetbalclub tot een selecte groep partners van Valencia CF
en daar is SVIJ trots op. Bij deelnamen zit een Valencia CF trainingstenue van Adidas, bestaande uit: shirt, short en sokken, inbegrepen. Ook wordt er drie dagen voor eten en drinken gezorgd en krijg je een mooie bidon en een Valencia CF diploma. En als klap op de vuurpijl maakt iedereen ook nog eens kans op voetbalreis naar Valencia. Meer weten? Kom dan
op woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar de SVIJ kantine of kijk op www.valenciavoetbalkamp.nl.

Publieksdag Forteiland

IJmuiden - Op zondag 7 mei
is het Forteiland IJmuiden
weer geopend voor bezoekers. Onder begeleiding van
deskundige gidsen kunnen zij
een interessante, boeiende en
leerzame wandeling maken in
en rond het grote pantserfort.
Jaren geleden, nog voor de
Tweede Wereldoorlog waren er in de Noord-Hollandse duinen diverse meeuwenkolonies. Zij vielen onder het
toezicht van particuliere boswachters en opzichters van
Rijkswaterstaat. Tijdens de
Duitse Bezetting was er geen
enkel toezicht meer nodig omdat het duingebied als ‘Sperrgebiet’ deel uitmaakte van

de beruchte Atlantikwall. Na
de oorlog bleven de duinen
in verband met het mijnengevaar nog lange tijd gesloten. Na verloop van tijd werden er door particuliere eigenaren weer jachtpartijen georganiseerd en natuurliefhebbers toegelaten. Konijnen, fazanten en patrijzen tierden
welig. Tot dat de vos zijn intrede deed. Fazanten en patrijzen
hebben het loodje gelegd en
ook de meeuwen hebben het
zonder bescherming niet gered. Alleen de Kleine Mantelmeeuw en een aantal Zilvermeeuwen hebben op het Forteiland hun van oudsher beschermde broedplaats kun-

nen behouden. Om die broedende meeuwen niet te storen
wordt vanaf april de westzijde
van het eiland met linten afgebakend.
Dit gedeelte is dan niet toegankelijk voor het publiek.
Maar vogelliefhebbers kunnen op 7 mei genieten want
vanachter de afzetting kunnen
zij deze broedplaats waar inmiddels honderden meeuwen
een plekje hebben gevonden,
op slechts enkele meters afstand bekijken. De overtocht
naar het Forteiland wordt verzorgd door het ms ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop van
de Haven. De vertrektijden
zijn 10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Retourvaart naar keuze om
13.00, 15.15 of 17.15 uur. Na de
rondleiding is het mogelijk om
op eigen houtje binnen of buiten nog wat rond te dwalen of
in de verwarmde Koepelzaal te
genieten van een hapje en een
drankje. Er kan helaas niet gepind worden en minder validen moeten er rekening mee
houden dat het fort niet overal
makkelijk begaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding kosten
12.50 euro per persoon. Zie
ook
www.ijmuidenserondvaart.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdag
kwamen negen leden van Full
Speed naar het klootschieten. Vanwege de wat lage
opkomst werd besloten naar
Beeckestijn te gaan. Met drie
teams werd begonnen.Het
weer was heerlijk. Er was een
nieuweling, genaamd Marcel
en voor iemand die voor het
eerst meedoet gooide hij best
aardig. Dat belooft nog wat
voor de competitie. Uiteindelijk kwam het team van Peter,
met Marcel en Nico als eerste over de eindstreep met 70
schoten en 101 meter. Op de
tweede plaats gevolgd door

het team van Lia die samen
met Bert en Harm 77 schoten en 7 meter bij elkaar wist
te sprokkelen. En als derde
kwam het team van Raymond
aan met Fred en Jan Granneman. Doordat het mooie
weer eraan zit te komen en
de camping weer open is zal
het aantal leden dit seizoen
iets minder worden. Maar in
september hopen ze dat iedereen weer aanwezig is.
Het klootschieten gaat nog
even door, dus als u eens wilt
meedoen, neem dan contact
op met Nico Prins via 0255
-518648.

IJmuiden - Huisartsenpraktijk Het Baken IJmuiden loopt
ook dit jaar weer mee met de
Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor
Foundation.
Na een geweldige ervaring in
2016 waar zowel mensen van
de praktijk als patiënten wekelijks hebben gelopen, zijn
zij ook dit jaar weer erg enthousiast. Onder begeleiding
van de praktijkondersteuners, assistenten en huis-

artsen wordt wekelijks een
prachtige route door IJmuiden gelopen. Op deze manier
komt men in beweging tegen
diabetes mellitus, maar ook
andere chronische aandoeningen hebben veelal baat
bij bewegen. Als u patiënt
bent bij Huisartsenpraktijk
Het Baken en aan wilt sluiten op de woensdagavonden,
stuur dan een e-mail naar
schaap@huisartsen-hetbaken.nl.

Velsen-Noord - Een ‘nieuwe
buurman’ die geld wilde wisselen bij een ouder echtpaar
in Velsen-Noord is er vandoor gegaan met een geldbedrag. De man belde maandag rond 19:40 uur aan bij
de woning Meerweidenlaan.
De man zei dat hij de ‘nieuwe buurman’ was en had een
pak laminaat bij zich. De verdachte wilde het laminaat
even droog zetten omdat het
regende. Ook vroeg de man

of het echtpaar kon wisselen
voor de taxi. Op tafel bij de
slachtoffers lag een geldbedrag; ongeveer 45 euro. De
man pakte het geld en ging
er vandoor. Van de man is het
volgende signalement bekend: 1.70 meter lang, gezet
postuur, 40-45 jaar oud, kaal
hoofd, pukkelig gezicht en
hij droeg een donker blauwe
trui. Getuigen of mensen met
informatie kunnen bellen met
0900-8844.

Deelname aan sociaal
culturele activiteiten
Velsen - Heeft u een inkomen
rond het bijstandsnorm? Dan
kunt u mogelijk een tegemoetkoming krijgen van de gemeente voor deelname aan sociaal culturele activiteiten. U kunt
denken aan kosten voor de bioscoop, theater, zwembad, dierentuin of een lidmaatschap van
een sportvereniging. U dient
de kosten te kunnen aantonen.
Voor meer informatie over de
voorwaarden of hulp bij de aan-

vraag kunt u een afspraak maken bij de Formulierenbrigade
Velsen. De Formulierenbrigade
Velsen is een project van de gemeente Velsen en Socius Maatschappelijk Dienstverleners. De
Formulierenbrigade Velsen kan
samen met u onderzoeken op
welke voorzieningen u mogelijk
nog meer recht heeft en ondersteuning bieden bij het aanvragen. Voor een afspraak kunt u
bellen met 088-8876900.
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Nacompetitie binnen bereik
IJmuiden - Ondanks de
3-2-nederlaag tegen United
DAVO heeft Stormvogels-zaterdag zich zo goed als zeker
geplaatst voor de nacompetitie. Dit hebben de IJmuidenaren hoofdzakelijk te danken
aan het 1-1 gelijke spel van
SVIJ waardoor de stand op de
ranglijst nu 4 punten bedraagt
en daardoor SVIJ afhankelijk
is van FC Velsenoord en DEM
die beide moeten verliezen,
terwijl SVIJ van Stormvogels
moet winnen.
In de uitwedstrijd tegen United DAVO kwam Stormvogels
heel slecht uit de startblokken. Binnen twee minuten
wist Omer Kutlu in de draai
doelman Ali Al-Kueb te passeren, 1-0. Na dit vroege tegendoelpunt nam Stormvogels het initiatief en na negen
minuten stuurde de opnieuw
actieve Raoul van den Berghe op links Bjorne Slobbe de
diepte in; zijn schot vloog echter voorlangs en dat gebeurde vijf minuten later eveneens. Na 28 minuten kwam
het team van Marco Adema
terecht op gelijke hoogte.
Uit een hoekschop van Wago Matitaishvili kwam Nick
Strijland boven iedereen uit
en kopte de bal terug op Van
den Berghe die met een hard
schot doelman Van der Gie-

zen het nakijken gaf, 1-1. De
laatste vijf minuten zwaaiden
de IJmuidenaren de scepter
en met nog vijf minuten op de
klok kregen zij twee opgelegde kansen uit vrije schoppen.
Stormvogels moest deze aanvallende impulsen bekopen,
want bij een uitval van United
een minuut voor rust bracht
Duran Tuncer met een fraaie
stift de ruststand op 2-1.
De tweede helft nam Stormvogels meteen het heft in
handen en aanval na aanval volgden. Kansen waren er
voor Strijland, Slobbe en Van
den Berghe kopte op de paal.
In de dertiende minuut gaf de
scheidsrechter een rode kaart
aan doelman Ali Al-Kueb
doordat hij buiten het strafschopgebied de bal niet opzettelijk met zijn hand speelde; reserve-doelman Germain
Ebbeling maakte daardoor
zijn rentree.
Ondanks de man-mindersituatie bleef Stormvogels
duidelijk de bovenliggende
ploeg en het geluk was niet
aan haar zijde. Kansen waren er voor Robin Ulehake
(vrije schop) en Strijland. Toch
werd het gelijk: de zoveelste
vrije schop van Ulehake werd
door Strijland voor de voeten van Slobbe gekopt en met
een strak schot passeerde hij

doelman Van der Giezen opnieuw, 2-2.
Met 10 man wilde Stormvogels meer, maar kreeg evenals in de slotfase van de eerste helft de rekening opnieuw
gepresenteerd, want een minuut in blessuretijd sloeg het
noodlot toe. Op rechts speelde Marvin Wilkes zich mooi
vrij en zijn keiharde diagonale schot werd door doelman
Ebbeling precies voor de voeten van invaller Mike Munk
gestompt die vanaf 10 meter
de bal keihard in het doel rotste, 3-2.
Bij het vernemen van het gelijke spel van SVIJ na afloop
ging teleurstelling snel over in
blijdschap en zaterdag komt
SVIJ naar Stormvogels en de
vlammen zullen er dan vanaf
spatten in deze Zeewijk-derby.
Stormvogels-zondag
verloor opnieuw een zespuntenwedstrijd. Nadat vorige week
het nu gedegradeerd ZAP
een 1-4-overwinning boekte, was in Beverwijk De Kennemers met 2-1 de meerdere.
Met nog twee wedstrijden te
gaan zal Stormvogels alles uit
de kast moeten halen degradatie te ontlopen. Maar dat
zal niet makkelijk gaan, want
zondag a.s. komt koploper FC
Uitgeest naar Zeewijk.

IJmuiden wint derby van VSV
IJmuiden - IJmuiden deed
afgelopen zaterdag wat het
moest doen; ‘angstgegner’
VSV verslaan en drie punten
pakken! Onder het toeziend
oog van zo’n 150 toeschouwers, hield IJmuiden de hoop
op deelname aan de nacompetitie en versloeg zij VSV
met 1-4.
Het was overigens duidelijk
dat beide ploegen uitkeken
naar de derby. De fanatieke
aanhang van IJmuiden had in
de vroege ochtend de ramen
van de VSV kantine zwart/
wit geschilderd, op de grond
het logo van VVIJ gespoten
en bij opkomst van werd een
zwart/witte rookbom afgestoken. VSV deed echter het
tegenovergestelde en stak bij

het betreden van het veld rode rookbommen af. Nadat alle rook was opgetrokken, gaf
scheidsrechter Kool om 14.30
het startsein.
Ondanks dat IJmuiden dominanter was, kopte VSVer Max Hummel in de 10de
vanuit een dood spelmoment
de 1-0 achter Tom Hoogendijk. Hummel kreeg even later ook nog twee kansen om
de voorsprong van VSV uit te
breiden, echter verzuimde hij
de 2-0 binnen te tikken. De
verdediging van VSV stond
sterk en het lukte IJmuiden
dan ook niet hier doorheen
te breken. In de 25ste minuut
wist Niels Stoker dan toch
de stand gelijk te trekken na
een vrije trap van Bob Schol.

Vijf minuten later besloot
Kool VSV-er Dave Hartendood richting de kleedkamer
te sturen met een rode kaart
wegens natrappen. Ondanks
dat VSV met tien man verder
moest, bleef zij gevaarlijk en
mochten de elf van Anthony
Coreia in haar handjes knijpen dat de rust met 1-1 werd
ingegaan.
In de tweede helft werd duidelijk dat IJmuiden voor de
winst naar Velserbroek was
afgereisd. Toen Milan van Essen in de 64ste de 1-2 inkopte, zag VSV in dat punten halen kansloos was. Van Essen
schoot in de 70ste minuut de
1-3 binnen en Jeffrey Prinsse bepaalde de eindstand op
1-4.

Velsen verslaat DEM
Driehuis - Het was zondag gezellig druk op Sportpark Driehuis waar alleen
een straffe oostenwind het
spel een beetje probeerde
te beïnvloeden. DEM begon
voortvarend maar toch was
het eerste gevaarlijke moment voor het doel van de
bezoekers. Patrick Castricum
schoot de bal van net over de
middenlijn op doel en de iets
voor zijn doel staande doelman Bleeker zag de bal net
naast gaan.
Daarna nam DEM het heft in
handen, had het beste van
het spel en combineerde er
met wind tegen rustig op los.
Kansen kwamen er genoeg
tegen het verdedigende Velsen. Jordy de Vet knalde de
bal langs de verkeerde kant
van de paal en Roel Pitstra
zag de bal uit de hoek getikt
worden door Sander van der
Lugt na een verre ingooi van
Esosa Oghogho. Velsen ontsnapte opnieuw aan een tegentreffer na een snoeihard
schot van Martijn Kuijs dat op
de paal uiteen spatte. Sander
redde nog een paar keer fraai
en zag een kopbal van Roel
Pitstra net naast gaan. DEM
controleerde de wedstrijd en
Velsen mocht blij zijn met de
0-0 bij de thee.
Na rust een beter spelend
Velsen en DEM kon ternauwernood voorkomen dat Tim

Groenewoud scoorde na een
voorzet van Daniël Zuiverloon. Even later een soortgelijke situatie en nu was
Tim Groenewoud gelukkiger:
1-0, niet echt verdiend op dat
moment. DEM toog opnieuw
ten aanval, was verdedigend
even niet bij de les en toen
de bezoekers van de schrik
bekomen waren stond Velsen met 3-0 voor. Een schitterende pass van Michiel de
la Mar bracht Patrick Castricum in schietpositie: 2-0 en
verkeerd uitverdedigen van
DEM werd vervolgens door
Tim Groenewoud afgestraft.
Met enkele fraaie schijnbewegingen passeerde hij de
doelman voor 3-0. Tien minuten waren voldoende om
het wedstrijdbeeld volledig
te doen kantelen. Ofschoon
DEM nog van alles probeerde was de wedstrijd gespeeld. Mogelijkheden kwamen er nog wel maar de Velser verdediging bleef paraat
en Sander van der Lugt bij de
les. Helaas viel hij kort voor
tijd uit met een blessure net
op het moment dat de Man
of the Match bekend werd
gemaakt: een schrale troost
voor de Velsen-doelman.
Volgende week EDO uit. De
derde periode is nog altijd
binnen bereik.
Zondag werd RKVV Velsen 2
kampioen (foto onder).
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Bingo- en
loterijavond

Groot voetbalfeest
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Zaterdag 6 mei
staat in het teken van de
jeugddag IJVV Stormvogels.
Vanaf 12.30 uur is er een familietoernooi, daarna worden
de jeugdspelers uit het afgelopen seizoen gehuldigd en
worden er groepsfoto’s gemaakt. Het geheel wordt omlijst met leuke activiteiten
waaronder een groot springkussen.
Aansluitend vindt de belangrijke wedstrijd plaats tussen
de zaterdagteams van Stormvogels en SVIJ, waarbij beide buren het in een onvervalste derby gaan uitvechten
met als uiteindelijke beloning
een plaats in de nacompetitie
richting promotie naar de 3e
klasse. Een groot belang dus
voor beide teams.
Na afloop van de wedstrijd
vindt ook nog de prijsuitreiking plaats van de op 19 april
bij Stormvogels gehouden
Run voor Kika. Naast de individuele uitreikingen wordt
ook het bedrag bekend gemaakt dat bij elkaar is gelo-

pen door de jeugd van Stormvogels. Uiteraard zal de muzikale omlijsting deze dag niet
ontbreken en wordt er saté,
hamburgers en kibbeling gebakken.
Alsof dat nog niet genoeg is
ontvangt zondag 1 een dag
later FC Uitgeest. Stormvogels heeft de punten hard nodig om de nacompetitie die
mogelijk kan leiden tot degradatie te ontlopen, terwijl
Uitgeest zondag bij winst op
Zeewijk de kampioensvlag
kan hijsen en promotie kan
maken naar de 1e klasse. Uiteraard zullen de blauwwitten er alles aan doen om de
punten op Zeewijk te houden.
Uitgeest en omgeving zal in
elk geval uitlopen richting
Zeewijk om te zien of er een
kampioensfeestje te vieren
valt. Uiteraard zal er op Zeewijk op zondag ook met een
schuin oog gekeken worden naar de voetbalschermen
waarop Feyenoord hoopt het
kampioenschap van de Eredivisie binnen te slepen.

Klassiek op twee orgels
in De Nieuwe Kerk
IJmuiden - Ook dit jaar
wordt er weer een aantal orgelconcerten gegeven in de
Nieuwe Kerk in IJmuiden. Bij
deze concerten worden de
beide orgels in de kerk bespeeld. Het spits wordt op
vrijdag 12 mei afgebeten
door vaste organist Dirk Out.
Hij kreeg zijn eerste orgellessen op de vroegere Muziekschool Velsen bij Albert
de Groot. In 1978 behaalde
hij aan het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam
het solisten-diploma voor
orgel. Van 1991-2012 was hij
directeur van het Kunstencentrum Velsen. De laatste
jaren geeft hij veel orgelconcerten zowel in als buiten
Nederland.

Het programma bestaat
uit werken van onder meer
J.S. Bach (triosonate VI), F.
Mendelssohn
Bartholdy,
Ch.M. Widor en J. Zwart. De
toegang is gratis. Wel wordt
er na afloop een deurcollecte gehouden ter bestrijding
van de onkosten. Het concert begint om 20.00 uur.

IJmuiden - Zaterdag 6 mei
wordt er weer een bingo- en
loterijavond georganiseerd in
speeltuin De Veilige Haven
aan de Heerenduinweg. De
bingo begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30
uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wie woonachtig is in IJmuiden en geen
vervoer heeft kan contact opnemen met telefoonnummer
06-28900999 of 0255-518077,
dan wordt men gehaald en
na afloop weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige
bezoekers van de speeltuin.

Klaverjassen
IJmuiden - Zondag 7 mei is
er weer klaverjassen in café
Kamperduin aan de Bik en
Arnoldkade 12. Het klaverjassen begint om 12.00 uur,
inloop is vanaf 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

WonenPlusVelsen
Velsen - WonenPlus biedt
voor leden van 65 jaar en
ouder en voor mensen met
een chronische ziekte of beperking, praktische diensten waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De openingstijden van
het Meldpunt zijn gewijzigd:
maandag tot donderdag van
10.00 tot 14.30 uur.
De vrijwilligsters van het
Meldpunt helpen u graag.
Voorbeelden van praktische
diensten zijn: belastingformulier invullen; tuinklusjes;
kleine timmerklusjes; schilderijen ophangen; boodschappen doen voor mensen
e.d. maar WonenPlus-Velsen
organiseert ook winkelmiddagen. De winkelmiddagen
zijn één keer per maand. U
wordt thuis opgehaald door
een busje en ook weer thuis
gebracht. Bij aankomst kunt
u zelf bepalen waar u heen
gaat of wat u het eerste wilt
zien. Voorwaarde om mee te
gaan is het lidmaatschap van
WonenPlus-Velsen en 7 euro per keer contant te betalen aan de vrijwilligster in de
bus. Er is altijd een vrijwilligster die u kan helpen indien
nodig. Meer weten? Bel dan
0255 518888 of kom langs
adres Plein 1945 no 10 bij
Stichting Welzijn Velsen.

DCIJ-nieuws

Team Vishal tweede
bij kustdorpentoernooi
IJmuiden - Toernooien komen en gaan. Sommige toernooien, zoals het oudejaarstoernooi van IJmuiden, worden al jaren gehouden. Andere kennen een kortere geschiedenis. Zo ook het kustdorpentoernooi, dat in 2015
voor het eerst in Scheveningen gehouden werd en waaraan alleen teams uit kustdorpen mee mogen doen. Namens DCIJ wonnen Jesse
Bos en Wim Winter de eerste
editie, waarna DCIJ in 2016
een succesvolle tweede editie bij Zilt aan Zee organiseerde. Nu was het de beurt
aan Katwijk.
Vier tweetallen van DCIJ troffen vijftien teams uit Katwijk,
Scheveningen, Volendam en
Texel. Na tien rondes sneldammen kwam de combinatie De Vishal, bestaande
uit Wim Winter en Cees van
Duijvenbode (foto), met zes
overwinningen en vier remises net te kort om eerste te

worden. Deze eer ging namelijk naar de Volendammer
combinatie De Palingboeren.
Wel bleef het TX 3 voor, dat
bestond uit spelers van Texel.
Bij de onderlinge competitie
was Wim Winter ook al succesvol. In een rechtstreeks
duel om de koppositie stuurde hij aan op een complexe
stand, waarin Martin van
Dijk een te dure dam nam
en kansloos verloor. Nummer
drie Kees Pippel ging verrassend onderuit tegen Conall Sleutel, die een lichtzinnige aanval van Pippel genadeloos afstrafte. Het verhaal van
de avond was echter de vermeende matchfixing in het
duel tussen Koos de Vries en
Albert Roelofs.
Tot ieders verbazing gaf De
Vries op xin een stand waarbij Roelofs een schijf meende te winnen, maar De Vries
dit makkelijk kon pareren om
daarna goede winstkansen te
hebben.

Maak bij Rooswijk
kennis met Slowpitch
Velsen-Noord - Op woensdagavond 10 mei om 09.00
uur vindt bij honk- en softbalvereniging Rooswijk een
Slowpitchtraining plaats. De
training wordt begeleid door
twee spelers uit het Nederlandse Slowpitchteam. Deelname is gratis. Aanmelden
kan via www.rooswijk.nl.
Honk- en softbal kent een
hele laagdrempelige variant;
slowpitch. Dit is een recreatief en competitieve spelvorm
voor jong en oud. Slowpitch
is gemakkelijker dan honkbal
of softbal, omdat de werper
de bal met een grote boog
aangooit. Iedere slagman/
slagvrouw kan de bal daarom gemakkelijk raken en het
veld inslaan. Daardoor gebeurt er ook veel in het veld
en dat maakt het spelletje zo

leuk. Slowpitch speel je in
een mannenteam, vrouwenteam of gemengd team. De
training woensdag 10 mei is
gericht op iedereen die onze sport een keer wil uitproberen.
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Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 5 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag
25 mei ( Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt u terecht op 23 mei.

Vlag in top

Rode Kruis bestaat 150 jaar
In 2017 bestaat het Nederlandse
Rode Kruis 150 jaar en dat viert
deze vereniging op verschillende data. U zal dan ook in onze gemeente Velsen , voor het gemeentehuis, de Rode Kruis vlag zien
wapperen. Te beginnen op 8 mei.

Het Rode Kruis zit diep geworteld
in de Nederlandse samenleving. Op

8 mei is het Rode Kruisdag. Zoals
het nu er uitziet, wappert straks in
meer dan 200 gemeenten deze vlag.
19 juli is de officiële oprichtingsdag.
Ook dan zal de vlag gehesen worden.
Evenals op 9 september, als op verschillende plekken in het land evenementen voor de vrijwilligers worden georganiseerd. En dat zijn er
maar liefst 32.000.

Horen, Zien en Melden
Ziet u een verdachte situatie of
bent u getuige van een misdrijf?
Meld dit dan direct bij de politie
en bel naar 112. Want hoe meer
ogen en oren in de wijk, hoe veiliger de wijk.

Is er geen directe actie noodzakelijk maar weet u wel wie de dader
is of heeft u andere belangrijke informatie? Bel dan naar 0900-8844.
Wilt u liever anoniem blijven? Bel
dan Meld Misdaad Anoniem, 08007000.
Melden helpt
In oktober 2014 is in samenwerking
met de gemeente, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, wijkplatforms en politie het project Horen, Zien en Melden van start gegaan met als doel: een veilige leefomgeving. De meldingen zijn van belang om de politie te helpen met aanhoudingen. Gebleken is, dat bijna al-
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Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2017
Velsen geeft ook dit jaar weer een
gemeentegids uit. Hij is digitaal
te raadplegen en kan als papieren
gids op verschillende plekken in
de gemeente worden opgehaald.
Het boekje wordt niet meer huisaan-huis verspreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met contactgegevens over
de ambtelijke organisatie, instellingen, organisaties en verenigingen in
de gemeente. De gids werd huis-aanhuis verspreid; met ingang van 2016
is dit veranderd. De gegevens in zo’n
gids verouderen snel, veel mensen
kijken eerder op internet als ze informatie zoeken.Bovendien is de productie een tijdrovende en kostbare
zaak. De digitale informatie over de
gemeente vindt u op www.velsen.nl/
actueel/gemeentegids.htm. U kunt
daar ook gelijk reageren als gegevens
niet kloppen. De papieren gids ligt
vanaf dinsdag 2 mei bij bibliotheken,
woonzorgcentra en buurtcentra. En
vanaf 8 mei in het gemeentehuis. Als
GEMEENTE VELSEN
u niet zelf een gids kunt halen, vraagt
u het Klant Contact Centrum van de
gemeente of ze er een kunnen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer).
Zij kunnen u ook helpen zoeken in de
gids.

GEMEENTE VELSEN

Velsen
Gemeentegids 2017

Digitale gids

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op
www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm. De gemeente houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, adviesorganen en -commissies, de ambtelijke afdelingen en de
plattegronden van Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkingen
daarover kunnen naar communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255
(zonder netnummer).

Velsen

Ophaalpunten gemeentegids

le heterdaad aanhoudingen, van bijvoorbeeld woninginbrekers, plaatsvinden na een melding van een wijkbewoner.
Gebreken of schade melden?
Bij de gemeente Velsen kunt u terecht voor alle mogelijke vragen
over zaken die de leefbaarheid van
de wijk aangaan. Op www.velsen.nl
kunt u een ‘melding openbare ruimte’ doen om gebreken en/of schade
op bijvoorbeeld straten en pleinen
door te geven.
Social media
Op Facebook en Twitter is Horen,
Zien en Melden ook actief. Doe mee
voor een veilige wijk!

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden
Bibliotheek
IJmuiden2017
Dudokplein 16
IJmuiden
Gemeentegids
Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger Planetenweg 338
IJmuiden
Buurtcentrum De Stek
Heirweg 2
Velsen-Noord
Buurtcentrum De Spil
Frans Halsstraat 29 IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei
Kanaalstraat 166
IJmuiden
Dienstencentrum Watervliet Doelmanstraat 34
Velsen-Noord
Dorpshuis Het Terras
Terrasweg 89
Santpoort-Noord
‘t Brederode Huys
Bl’daalsestraatwg 201 Santpoort-Zuid
Wooncentrum Huis ter Hagen Lod. v. Deijssellaan 254 Driehuis
Wooncentrum Breezicht
Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
Wooncentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1
IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101
IJmuiden
Wooncentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
IJmuiden
Serviceflat De Luchte
Lod. van Deijssellaan 4 Driehuis
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
april 2017 tot en met 28 april
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, gebruik
weiland als parkeerterrein op 17 juni
2017 (25/04/2017) 10974-2016
Paramaribostraat 42, plaatsen erfafscheiding (26/04/2017) 11088-2017.

Burgemeester Enschedelaan 66,
brandveilig gebruik buitenschoolse
opvang in basisschool (26/04/2017)
11099-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen lichtstraat (24/04/2017) 108292017
Charlotte de Bourbonlaan 16, vergroten woning (28/04/2017) 11160-2017
Velserbroek
Langemaad 11, plaatsen dakkapel
(24/04/2017) 10876-2017
Velsen-Noord

Reyndersweg 1, wijzigingen (hoofdzakelijk buitengevels) op vergunning
(25/04/2017) 10970-2017
Meerweidelaan 43, plaatsen dakkapellen (28/04/2017) 11158-2017
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 9, vervangen kozijn
(24/04/2017) 10775-2017
De Ven 2, het houden van 2 festivals
(25/04/2017) 10958-2017
Genieweg 36 en 38, aanleggen 2 pontonbruggen ten behoeve van evenementen (24/04/2017) 11084-2017

woning (25/04/2017) 11005-2017
Kaarweg 13, oprichten bedrijfshal
(25/04/2017) 10957-2017
Rijnstraat 73, samenvoegen woning
(25/04/2017) 11085-2017
Heerenduinweg 45, brandveilig gebruik buitenschoolse opvang in basisschool (26/04/2017) 11097-2017

IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 20, oprichten

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.

diend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Kruidbergerweg 54, plaatsen dakopbouw (02/05/2017) 7554-2017

IJmuiden
Geleenstraat 19, pedicurepraktijk
aan huis (26/04/2017) 5043-2017

APV artikel 2:17 Evenementen

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 inge-

Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, wijzigen gevel
(26/04/2017) 6984-2017
Duin- en Kruidbergerweg 89, strijdig
gebruik weiland als parkeerterrein
op 17 juni 2017 (02/05/2017) 68242017

IJmuiden
Ronde om Noord-Holland op
23/04/2017 van 18.00 tot 00.00
uur en 24/06/2017 van 08.00 tot
00.00 uur; locatie Seaport Marina
(25/04/2017) 8618-2017.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering 11 mei 2017

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel
live als achteraf te volgen via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact met u op.
Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden. Voor het toevoegen van
drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel
Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW.
• Nota Dierenwelzijn Velsen. De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In
de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede samenwerking
van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft nieuwe onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak van educatie, voorlichting en de
samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

• Strategische Agenda. In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners
hebben meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische
Agenda 2020.
• Proces en ambitie Kustvisie. De Kustvisie richt zich op het gebied rond
de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het ambitiedocument
heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstellen van een ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis
voor een nieuw bestemmingsplan. De raad beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.
• Aanwijzing accountant. De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant
aan voor de controle van de jaarstukken.
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.. De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden.
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.
• Toekomst IJmond samenwerking. Voor de versterking en intensivering
van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke effecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks
uit via RTVseaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo.

Inloopavond bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’
Op woensdag 10 mei 2017 houdt
de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het
voorontwerp van het bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’, dat
momenteel ter inzage ligt. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 17.00
en 19.30 uur in de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden.

Op de inloopavond is er gelegenheid
tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.
Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestem-

mingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk
gemaakt.
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt sinds 31 maart jl. ter visie. Het
bestemmingsplan kan digitaal worden geraadpleegd via de gemeente-

lijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan
kan analoog worden ingezien bij de
informatiebalie op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 en in de
Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein 16 in IJmuiden. Om u ook na de
inloopavond gelegenheid te bieden
om een reactie in te dienen wordt
de reactietermijn met een week verlengd.

Inloopbijeenkomst over plannen windpark op zee
Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee
van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust
(noord) zoals aangewezen in het
Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op
Zee Aanvulling gebied Hollandse
Kust. Dit windpark ligt meer dan
18,5 kilometer uit de kust.

Inloopavond
Op woensdag 10 mei 2017 is er
een inloopavond georganiseerd bij
Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert
Aertszweg 50 in Wijk aan Zee.
U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de
diverse stands informatie te krijgen
over het project en de procedure. Er
zijn deskundige medewerkers aan-

wezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt vrij in- en uitlopen op
ieder moment tussen 19.00 en 21.00
uur.
Waar kunt u de startnotitie inzien?
Tot en met maandag 29 mei 2017 ligt
de startnotitie ter inzage op het gemeentehuis van Beverwijk, Stati-

onsplein 48 te Beverwijk.
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Evenementenkalender
12 mei

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

14 mei

JSP eerst les snorkelen
www.jeugdsportpasvelsen.nl

14 mei

Moederdagactie
www.zwembadvelsen.nl

14 mei

Zorgspecialistloop
www.zorgspecialistloop.nl

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Moederdag aanbieding
Op zondag 14 mei a.s. is het Moederdag en
heeft moeder als ze begeleidt wordt door
een betalend kind (voor jeugd t/m 15 jaar),
gratis toegang tot De Heerenduinen.
Het zwembad is deze dag geopend van
09.00-17.00 uur.

Beachparty met Nemo
in De Heerenduinen

20 en 21 mei Strong Viking Obstacle Run
Spaarnwoudeolvoetbalvelsen.nl
21 mei

Vissenloop
www.vissenloopijmuiden.nl

26 mei

Beachparty
www.zwembadvelsen.nl

27 en 28 mei Strong Viking Obstacle Run
Spaarnwoude
31 mei

Haarlem Night Skate Velsen
www.haarlemnightskate.nl

Snorkelen met de
JeugdSportPas Velsen
Het laatste seizoen van JeugdSportPas is van start
gegaan met veel zomerse activiteiten. In de maanden
mei en juni kunnen leerlingen o.a. starten met een
cursus van vijf lessen snorkelen. De lessen worden verzorgd in zwembad De Heerenduinen. Er zijn natuurlijk
ook andere sporten uit te proberen zoals paardrijden,
trampolinespringen of heel stoer de golven trotseren
tijdens een surfles.
Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl!
Download ook de gratis SportPas App en ontvang berichten over het sportaanbod uit de buurt. De SportPas
App is beschikbaar in Google Play en de App Store.

Mei 2017

Vrijdag 26 mei wordt het discoseizoen traditiegetrouw
afgesloten met de Beachparty. Tijdens de Beachparty
is het recreatiebad en het buitenbad tussen 18.0021.00 uur open en verzorgt de DJ zowel binnen als
buiten de muziek. Deze vrolijke Nemo is ook van de
partij en ligt dan in het buitenbad.
De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar.
Tarief € 6,00

Zorgspecialist Loop
Zondag 14 mei zal voor de 9e keer in het Rabobank
IJmond Stadion het startschot klinken voor de
ZorgSpecialist Loop. De ZorgSpecialist Loop kent drie
onderdelen: Kids Obstaclerun, 5 en 10 km.
Door een subsidie van de gemeente Velsen krijgen de
kinderen uit Velsen € 1,- korting op hun inschrijving,
zij betalen dan maar € 3,-. De kinderen kunnen zich
aanmelden via school en/of bij de buurtsportcoaches.
Voor bedrijven is er een bedrijvenloop, met ontvangst
in de Telstar Businesslounge, een unieke kans om sportief te netwerken! Enthousiast geworden? Schrijf dan
snel in op www.zorgspecialistloop.nl (Foto: Fotografie
Renata Jansen)

Gemeente stelt nieuw plan
voor de sportaccommodaties op
Op 12 april jl. vond een sessie met de gemeenteraad plaats voor het opstellen van een nieuw plan
voor de sportaccommodaties. Tijdens deze sessie
werd ook de nieuwe animatiefilm over het sportaccommodatiebeleid van Velsen getoond. De korte
film van ruim twee minuten werd goed ontvangen.
De raad heeft meerdere punten gegeven waarmee
de gemeente aan de slag gaat. Het nieuwe plan
gaat uit van zes thema’s waarbij duurzaamheid en
functionaliteit van onze sportaccommodaties en

een beweegvriendelijke omgeving belangrijk zijn.
Er komt ook een participatietraject om sportverenigingen en andere gebruikers te betrekken.
Naar verwachting is het plan eind
2017 gereed.

Verhuur sportaccommodaties
Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle
vaste verhuur van de gemeentelijke sporthallen en
gymzalen in te roosteren voor komend seizoen.
Heeft u interesse in het huren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen?
Neemt u dan contact op met Sportloket Velsen
0255 567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

Balletje slaan? Huur eens een tennisbaan: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

