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Nationale Molendag
ook bij De Zandhaas
Santpoort-Noord - Kan je
ook stroom opwekken met
een oude korenmolen? Wat
is het verschil tussen meel
en bloem? Leeft de molenaar van de wind? Zo maar
een paar vragen waar bezoekers van Korenmolen De
Zandhaas zaterdag 13 mei
antwoord op kunnen krijgen.
Op Nationale Molendag 2017
zijn er veel activiteiten op
het molenerf in SantpoortNoord. Leer bijvoorbeeld hoe
je papier maakt, of volg je
neus naar de proefbakkerij.
En heb je wel eens een piano op skelterwielen gezien?
Het duo ‘In Outer Space’
zorgt ’s middags voor de muzikale omlijsting. Extra bijzonder: je kunt nu een kijkje
in de kap nemen om te zien
hoe de molen werkt! Ga tussen 10.00 en 17.00 uur kijken,
luisteren, ruiken en proeven
bij De Zandhaas. De toegang
is gratis. En natuurlijk is ook
de molenwinkel open en zijn
er lekkere producten te koop.
In de molenwinkel kun je zien
hoe de winkels er vroeger
uitzagen. Niks lopende band
of producten inscannen, hier
gaat alles gewoon over de
toonbank.

voor het theater aan de Kanaalstraat. Hoe die er uit zal
zien, is voor nu nog ongewis. ,,De gemeente Velsen is
vanaf 1 juli het aanspreekpunt als het gaat om de toekomst van het theater’’, aldus woordvoerder Marcel
Klein Ovink.
Stichting Witte Theater heeft
de afgelopen drie jaar, samen met haar medewerkers, vrijwilligers, technici en betrokkenen, hard geDe beëindiging van de werkt om het theater, na het
huurovereenkomst
bete- volledig verliezen van haar
kent een nieuwe toekomst subsidie in 2013, structu-

AUTOBANDEN NODIG?
MEIMAAND AKTIEMAAND!
BEL VOOR INFORMATIE

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Uitvaartbegeleiding
Gedenkmonumenten

Iedere week
in deze krant:

tel.: 023 - 532 60 13
www.troupin.nl

Informatie
van de gemeente
Velsen

DEZE WEEK IN DE KRANT

Zegt haarkleur iets
over intelligentie

Doek valt voor
Stichting Witte Theater
IJmuiden - Het bestuur
van het Witte Theater
heeft besloten om de
huurovereenkomst met
de gemeente Velsen per
1 juli definitief te beëindigen. Dit betekent dat na
25 jaar het doek valt voor
de Stichting Witte Theater. De gemeente Velsen is deze week van het
besluit op de hoogte gebracht.
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reel levensvatbaar te maken. Voor haar publiek is dit
wat de Stichting betreft zeker gelukt. ,,Wij zijn ongelooflijk blij dat wij de afgelopen jaren zoveel mensen uit
Velsen en omliggende gemeenten een plek hebben
kunnen bieden, zowel om
uit te gaan als om actief in
deel te nemen. Toch blijkt de
commerciële exploitatie, benodigd voor een structurele
financiële basis, onvoldoende snel tot ontwikkeling te
zijn gekomen om de exploitatie te kunnen voortzetten.’’

VERSPREIDNET
OP ZOEK NAAR LEUKE

BIJVERDIENSTE?

GEVRAAGD
VOOR VELSERBROEK
HOGE BELONING!
WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl
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COLOFON

Creatieve hobbybeurs

Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

Uitgeest - Zaterdag 13 mei
wordt een Creabeurs gehouden in Sporthal de Zien
in Uitgeest. De beurs is geopend van 10.30 tot 17.00 uur.

Het is een gevarieerde beurs
waar de nieuwste materialen
te koop zijn, onder andere
vintagevellen, creatieve verpakkingen, lint, bedels, alles
op het gebied van zelf kaarten maken en sieraden.
Ook de nieuwe rage ‘diamond
painting’ is op deze beurs te
vinden. Er zijn diverse workshops te volgen waaronder
een gratis workshop met Ineke Bezemer, Cootje Verhoeven en nog meerdere designers waarbij gebruik wordt
gemaakt van diverse technieken. Voor de kinderen zijn
er ook workshops, zoals cadeautje maken voor moederdag. Voor vragen en informa- Erik Baalbergen legt weketie: tel.: 06-81520577 of in- lijks een typisch IJmuidens
fo@sytavangelderen.nl.
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 oudkatholieke
Engelmunduskerk aan de Koningin Wilhelminakade.

Voor de zomer bikiniproof? Gaat lukken!
Regio - Medisch Lasercentrum Haarlem introduceert
haar nieuwste behandelmethode op het gebied van contourverbetering van het lichaam: cryolipolyse. Een innovatieve methode die ongewenst vet binnen een uurtje
vernietigt, zonder injecties of
operatie!
Velen van ons stoeien al jaren
met hardnekkig vet op plekken die immuun lijken te zijn
voor welk dieet of intensieve
sportbeoefening dan ook. Dit
geldt dikwijls voor buik, heupen of dijen. Je kunt fit zijn en
een gezond gewicht hebben,
toch verbergt dat altijd aanwezige vet als een kussen de
- vaak met veel bloed, zweet
en tranen - getrainde spieren
die je hebt opgebouwd in de
sportschool. Deze probleemzones kunnen nu worden behandeld met cryolipolyse, een
koeltechnologie die vetcellen
aanpakt en voorgoed verwijdert! Tijdens een cryolipolyse
behandeling worden de vetcellen onder de huid gekoeld.
Vetcellen kunnen minder
goed tegen kou dan andere lichaamscellen. De behandelde vetcellen verschrom-

Typisch IJ muiden

pelen en worden op een natuurlijke manier als afvalstof
afgevoerd door het lichaam.
Omliggende
lichaamscellen en weefsels blijven onbeschadigd. Contourverbetering is vanaf 3 weken waarneembaar, dit proces gaat tot
zo’n 3 maanden na de behandeling door. Bovendien
kan dit ultra-moderne apparaat meerdere gebieden in
dezelfde sessie behandelen.
Dus in één behandeling zouden bijvoorbeeld maag, buik,
taille én bovenbenen behandeld kunnen worden. Geen
littekens, pijnloos en veilig.
Dagelijkse werkzaamheden
of sportieve activiteiten kunnen direct na de behandeling
weer worden hervat. Eenmaal
afgevoerde vetcellen komen
niet meer terug!
Zones die geschikt zijn voor
behandeling zijn onder meer,
buik heupen (lovehandles),
taille, onderarmen, benen,
rug en kin. Informeer om nog
voor de zomer een strakker
lijf te krijgen en maak een afspraak voor een vrijblijvend
consult via (023)7852264 of
e-mail info@medischlasercentrumhaarlem.nl

In de beginjaren van IJmuiden
wonen hier slechts twee oudkatholieke gezinnen. Door de
opkomst van de visserij groeit
de bevolking van IJmuiden explosief. Vooral uit Egmond en
Den Helder komen veel oud-katholieke vissers, reders en handelaren. In 1887 wonen er al 75
oud-katholieken in IJmuiden. In
1888 wordt een eigen parochie
gesticht. De bijeenkomsten vinden aanvankelijk plaats in een
gehuurd lokaal in het hotel Willem Barendsz aan de Kanaalstraat.
De oud-katholieke gemeenschap koopt grond voor de
bouw van een eigen kerk aan de
Breesaapstraat. In 1889 wordt
de eerste steen gelegd en nog
geen jaar later wordt de kerk ingewijd. De parochie telt dan al
175 leden. De kerk wordt toegewijd aan Engelmundus, die volgens overleveringen als volgeling van Willibrord in de achtste eeuw het evangelie in onze
streken predikte. Al snel blijkt
de kerk te klein. In 1903 besluit
men tot aankoop van grond aan
de Koningin Wilhelminakade.

Door Erik Baalbergen

De kerk, naar ontwerp van de
oud-katholieke architect Jan
Copper, wordt in 1907 kerk ingewijd. De oude kerk wordt verkocht. We kennen deze voormalige kerk aan de Breesaapstraat
tegenwoordig als het Thaliatheater.
De Engelmunduskerk aan de
Wilhelminakade telt 800 zitplaatsen, met de vrouwen in
het middenschip en de mannen
in de zijbeuken. In 1938 wordt
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de parochie
de luiklok in gebruik genomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een deel van IJmuiden spergebied en moeten de
bewoners evacueren. De kerk
wordt in 1943 ontruimd. Het orgel en de inventaris worden in
Haarlem opgeslagen. Ondanks
de sloepwoede van de Duitsers en de geallieerde bombardementen op het havengebied blijft de Engelmunduskerk
gespaard, maar raakt verwaarloosd. Ruim een half jaar na de
oorlog wordt de kerk opnieuw
ingewijd.
In de jaren na de oorlog wordt
de kerk te klein om alle parochianen te herbergen. De parochie
wordt gesplitst en een deel van
de leden gaat in 1964 over naar
de nieuwe Adelbertusparochie
in IJmuiden-Oost. Deze parochie neemt in 1968 de nieuwe
Adelbertuskerk aan de Sparrenstraat in gebruik. Net als bij
de andere kerkgenootschappen
krimpt het aantal leden en vanaf
2014 komen de parochies weer
samen en kerken zij als de ‘OudKatholieke Parochie van de HH.
Adelbertus en Engelmundus’ in
de imposante Engelmunduskerk in Oud-IJmuiden.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Klanten van Peut doneren ruim een
kwart miljoen aan goede doelen
Velsen-Zuid - Nog geen
drie jaar geleden lanceerden de leden van de cooperatieve vereniging De
Vrije Pomp onder veel belangstelling hun eigen
merk: Peut. In Moordrecht
werd de naam, huisstijl en
filosofie van dit oer-Hollandse merk voor het eerst
met Nederland gedeeld.
Peut is anders denken en
anders tanken. En daar
past dus ook een ander en
eigentijds spaarprogramma bij. Een spaarprogramma dat de lokale betrokkenheid van de tankstation-ondernemers onderstreept en hun klanten de
gelegenheid geeft om met
een goed gevoel het tankstation te verlaten.
Voor elk liter brandstof die
je bij Peut tankt gaat er na-

melijk 1 cent naar een lokaal of landelijk goed doel.
Welke dat is, bepaalt de
klant op het display bij de
kassa. Klinkt goed? Inderdaad. En het slaat aan.
Sterker nog. Er wordt gretig gebruik van gemaakt.
Klanten dragen zelf goede
doelen, sportverenigingen
of culturele instanties aan.
Clubs die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die motiveren vervolgens hun leden
weer om bij Peut te tanken
en zo de clubkas te spekken.
Op deze manier heeft het
unieke
spaarprogramma
Tank & Schenk ervoor gezorgd dat landelijke goede doelen en het lokale
verenigingsleven ruim een
kwart miljoen euro hebben

Aanhoudingen
voor openlijke
geweldpleging
Santpoort-Noord - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee IJmuidenaren aangehouden voor
openlijke geweldpleging. Rond
00.20 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij bij
een fastfoodrestaurant aan de
Vlietweg. Toen de agenten ter
plaatse kwamen was de ruzie
nog gaande en toen zij enkele personen uit de groep wilden staande houden keerden
twee mannen zich tegen de
agenten. Zij bleven recalcitrant
waarna de agenten genoodzaakt waren om pepperspray
te gebruiken om het tweetal
aan te houden. Het gaat om
twee mannen uit IJmuiden in
de leeftijd van 18 en 19 jaar. De
oorzaak van de ruzie bleek een
vernieling van een auto.

Welvaartsmarkt
bij IJmuider
Harmonie
Velsen-Zuid - De IJmuider
Harmonie houdt 20 mei een
grote welvaartsmarkt aan de
Tolsduinerlaan, ingang tegenover Peut aan de Minister van
Houtenlaan. Op de markt vindt
u kleding, speelgoed, elektra,
huishoudelijke artikelen, vele platen en lekker eten. Ook is
er een kraampje met sieraden.
De markt is open van 9.00 tot
13.00 uur.

kunnen verdelen. En dat is
een unicum.
,,Dit is precies wat we voor
ogen had met het spaarprogramma”, aldus Caroline Koks, die haar Tankstation Peut Koks op de Minister van Houtenlaan 130
in Velsen-Zuid bijna twee
jaar geleden omkleurde
naar Peut.
,,Ons tankstation heeft op
dit moment al 20.000 euro gedoneerd. Elkaar ondersteunen en nu eens een
keer niet sparen voor eigen gewin. Past goed bij
de kernwaarden van onze leden. Nuchter, oerHollands, een tikkie rebels
en sterk lokaal betrokken.
Wat ons betreft Tanken en
Schenken we lekker door.
Op naar de volgende mijlpaal.’’
IJmuiden - De moderne, gezellige tandartsenpraktijk Ten
Bokkel & Heijne aan Pegasusstraat 56 krijgt per 20 juni
versterking van een nieuwe
tandarts: Floortje Brom.
Haar werkwijze sluit prima aan bij die van de huidige tandartsen, namelijk vakkundig en persoonlijk. Tandarts Brom zal op dinsdag en
woensdag het team versterken en daarom kunnen patiënten voor Tandarts Brom
zich nu al aanmelden.
Dit is mogelijk op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 8 en 12
uur op telefoonnumer 0255511062. U mag tijdens deze
uren ook langskomen.
U komt steeds bij dezelfde
tandarts terecht, maar bij afdenking naar bevrijding te wezigheid van Floortje is er
symboliseren.
voor spoedgevallen altijd plek
Ook de lopers van Suomi ren- voor u bij tandarts Ten Bokkel
nen voor de vrijheid. Steeds of tandarts Heijne en hoeft u
met twee lopers twee kilome- niet naar een andere praktijk.
ter, met twee teams, begeleid Floortje stelt zich graag even
door fietsers, een masseur
en twee auto’s. Ze zijn zo’n
12 uur onderweg. In Driehuis is de laatste wissel, dan
gaan de officiële shirts aan
en brengt de groep samen
het Bevrijdingsvuur als ‘een
lopend vuurtje’ naar Plein
1945. Dat is dan meteen het Santpoort-Noord - Bridgestartsein voor de activiteiten club ‘Het Terras’ is uit haar
op Bevrijdingsdag.
jasje gegroeid op de huidiDit keer was het, ondanks ge locatie en verhuist met inhet vuur op de fakkel en in gang van 12 september naar
de schoenen, een barre tocht de grotere zaal van locatie
vanuit Wageningen, vanwege ‘Velserhooft’, aan de Valckende lage temperatuur en de hoeflaan in Santpoort-Noord.
wind. Maar Noëlla Kieften- Nieuwe leden zijn van harte
beld vindt het een fluitje van welkom.
een cent: ,,Knap? Het is niks Bridgen is op dinsdagmiddag
vergeleken met vluchtelingen en wie interesse heeft om bij
die soms maanden lopen op deze club te komen bridgen,
weg naar de vrijheid!’’ (Ka- is van harte welkom om de
rin Dekkers/foto: Erik Baal- sfeer te komen proeven.
bergen)
In de maanden mei en ju-

Als een lopend vuurtje
Velsen - Alweer voor de zevende keer heeft een team
hardlopers van Suomi, onder leiding van trainer Noëlla
Kieftenbeld uit IJmuiden, het
Bevrijdingsvuur naar Velsen
gebracht.
De Nationale Bevrijdingsvuurestafette begint traditiegetrouw in Wageningen, waar
het vuur brandend wordt gehouden. Het Bevrijdingsvuur vindt zijn oorsprong in
Normandië waar in 1948 de
Amerikaanse generaal Montgomery het vuur meebracht
naar het strand waar zoveel doden vielen. Sindsdien
wordt die vlam brandend gehouden. En sinds 2005 wordt
de estafette van 135 kilometer gehouden. Dit jaar waren
er ruim 1500 hardlopers om
het vuur naar hun eigen gemeente te brengen.
In Wageningen wordt het
vuur in de nacht van 4 op 5
mei om kwart over 12 overgedragen aan de lopers, om
de overgang van dodenher-

Nieuwe tandarts bij
Ten Bokkel & Heijne
voor: ,,Nou wie ben ik? Floortje Anne Brom, 27 jaar, geboren in Heemstede en opgegroeid in Hillegom. Na eerst
algemene
cultuurwetenschappen te hebben gedaan
ben ik ingeloot voor tandheelkunde en nog steeds elke dag blij met die keus en
kans. Tijdens mijn studie heb
ik gewerkt in Santpoort en nu
heb ik een jaar ervaring in de
algemene praktijk en als kindertandarts. Beiden vind ik
erg leuk maar kinderen hebben mijn hart gestolen met
hun eerlijkheid en onbevangenheid. Tijdens het behandelen luister ik graag naar
muziek en zing graag vals
mee. Ik ben recht door zee en
hou van een grapje waardoor
ik, denk ik, goed in IJmuiden pas. Ik kijk er erg naar
uit om te werken als tandarts
in IJmuiden en hopelijk voor
veel mensen een vast gezicht
te worden als ze op afspraak
komen bij mij.’’

Bridgeclub Het Terras
gaat verhuizen
ni kunt u vrijblijvend bridgen (à 3 euro per persoon) in
de huidige locatie, Dorpshuis
het Terras aan Dinkgrevelaan
17 in Santpoort-Noord.
De zaal is open om 13.00
uur. Aanwezig uiterlijk 13.15
uur. Om 13.30 uur starten de
bridgedrives.
Bent U geïnteresseerd een
keer te komen bridgen, of
wilt U meer informatie over
het lidmaatschap, dan kunt
u contact opnemen via 0622069062, van secretaris
Gerda Bauritius.
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Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 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.

12 MEI

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
Training voor meisjes en
vrouwen bij RKVV Velsen,
Wolff en Dekenlaan Driehuis.
Van 16.00 tot 17.30 uur.
Orgelconcert in de Nieuwe
Kerk in IJmuiden. Om 20.00
uur wordt het spits afgebeten
door vaste organist Dirk Out.
Gitaarconcert door Martien
Keesmaat in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Karin Bloemen met ‘Volle
Bloei’. Aanvang 20.15 uur.

13 MEI

Brocante en boekenmarkt
bij Odd Fellows, Stationsweg
95 Velsen-Zuid. Van 09.00 tot
15.00 uur.
Nationale Molendag bij korenmolen De Zandhaas in Sanpoort-Noord. Van 10.00 tot
17.00 uur. Toegang gratis.
Creatieve hobbybeurs in
sporthal De Zien in Uitgeest.
Van 10.30 tot 17.00 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.
Laatste Repair Café voor zomerstop bij ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201
in Santpoort-Zuid. Van 13.30
tot 16.00 uur.
Chr. Mannenkoor IJmuiden
en Interkerkelijk Mannenkoor
Haarlemmermeer uit Nieuw
Vennep in de Petrakerk IJmuiden. Aanvang 20.00 uur, kerk

open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Vera Mann en Victor Löw in
‘Nieuw Geld’. Aanvang 20.15
uur.

14 MEI

Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee van
8.00 tot 16.00 uur. Info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl
ZorgSpecialist Loop. Zie ook
www.zorgspecialistloop.nl
Moederdag op Ruïne van Brederode. Ruïne is op deze dag
geopend van 09.30 tot 17.00
uur. Reserveren kan via www.
hoenu.nl > regio Haarlem.
Heggerijders Festival in Park
Velserbeek. Vanaf 10.00 uur.
Zie ook www.heggerijders.com
Lezing door drs. Jacomijn Hendrickx met als thema ‘De Brandende Braamstruik’. De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Koffieconcert Cigale en Haarlem Shuffle in de Engelmunduskerk in Oud Velsen, Kerkplein 1. Aanvang 12.30 uur.
Toegang gratis.
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.
Classical Tourdag. Zie ook
www.cultuurindedorpskerk.
nl/classicaltour
Stadsschouwburg Velsen:
drumworkshop Yamato. Aanvang 15.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

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 van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
eentreeprijs.
Voetbalclinic bij VSV in Velserbroek voor kinderen van 4
t/m 13 jaar. Voor kinderen van
4 t/m 9 jaar aanvang 13.45 uur
en voor kinderen van 10 t/m
13 jaar 15.15 uur.
Schapen scheren bij Informatieboerderij Zorgvrij. Aanvang 13.30 tot ongeveer 16.00
uur. Toegang gratis.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 14.00
tot 16.00 uur. Ook mogelijk
als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per kind. Opgeven via
carla_schut@hotmail.nl of 0626038252, dit kan tot uiterlijk
de dinsdag ervoor tot 18.00 uu

18 MEI

Oecumenische koffieochtend in de Petrazaal, Petrakerk, Spaarnestraat 8 Ijmuiden. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 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.
Repair Café in Het Terras,
Dinkgrevelaan
SantpoortNoord. Van 14.00 tot 16.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Trompettist Eric Vloeimans.
Aanvang 20.15 uur.

16 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.
Stadsschouwburg Velsen:
Yamato. Aanvang 20.15 uur.

Kijk voor
evenementen
op rtv seaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Driehuis - ,,Thijs, waar zijn je
handen?” Een enthousiaste
moeder houdt haar spruit, die
met zijn handen in de zakken
van zijn trainingsjack staat, bij
de les. Zoonlief heeft ongetwijfeld koude handen.
Een dertigtal jongens en meisjes in de leeftijd van de Mini’s
en ook wel iets jonger heeft
zich aangemeld voor het eerder wegens het weer uitgestelde 4x4 toernooi bij RKVV Velsen. Dat een deel van
de oorspronkelijk aangemelde deelnemers nu vanwege
de meivakantie andere bezigheden heeft is jammer maar
niet meer dan dat. ,,Wie neemt
het doel even over? We spelen zonder keeper bij 4 tegen
4 maar dat wil nog niet zeggen
dat er open huis wordt gehouden.’’ ,,Myrthe, naar voren! Niet
in het doel blijven staan, je
moet meespelen’’, is een andere aanmoediging. Myrthe - wel

heel klein - heeft ook nog andere belangstelling dan de bal.
De kinderen genieten evenals
de aanwezige ouders, een verdwaalde opa en de vrijwilligers
van Velsen die eer hebben van
hun werk. Myrthe trekt een
sprintje richting het andere
doel en speelt de bal hard voor
zich uit. Ze is weer terug van
weggeweest.
Tijdens de finale constateert
een moeder dat haar zoon vergeten is zijn veters goed vast
te maken. Ze rent dwars over
het veld en de scheidrechter
wacht rustig tot het probleem
is opgelost. Na het laatste fluitsignaal – de JC-boys van de
Jan Campertschool hebben
gewonnen – begint topscorer
Sam vast een van de doeltjes
op te ruimen. Dat blijkt in zijn
eentje iets teveel gevraagd.
Samen lukt dat vast beter. Na
een heuse prijsuitreiking gaat
iedereen tevreden naar huis.

Voetbalclinic bij VSV
Velserbroek - In navolging
van de succesvolle voetbalclinic organiseert VSV op
woensdag 17 mei weer een
gratis clinic voor kinderen
van 4 t/m 13 jaar.
Ook nu wordt er door een
team van enthousiaste trainers een leuk voetbal programma aangeboden. Door
middel van een aantal oefe-

ningen zal er op een speelse
manier aan techniek gewerkt
worden maar plezier in het
voetbal zal voorop staan. De
clinic voor kinderen van 4 tot
en met 9 jaar begint om 13.45
uur. Kinderen van 10 tot en
met 13 jaar starten om 15.15
uur. Aanmelden is niet nodig.
Meer weten? Mail naar info@vsvnet.nl.

Santpoort-Noord - Zondag
21 mei is er weer een Kerk op
Schoot-viering in de Dorpskerk Santpoort. Het thema is
‘De bruiloft in Kana’. De viering begint om 12.30 uur en de
organisatie is in handen van
Dorpskerk Dichtbij. Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4
jaar, dat is het doel van kerk
op schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters

én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het
verhaal, afgewisseld met veel
liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte
activiteiten. Met deze vieringen
maken jonge kinderen (én hun
ouders) op een speelse manier
kennis met de kerk en kunnen
ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.” Zie ook
www.dorpskerksantpoort.nl.
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Benefietconcert
Hospice de
Heideberg

Hond in beslag genomen
Santpoort-Noord - De hond
die zondagmiddag een vrouw
en haar 5-jarige kleindochter in hun gezicht en benen
beet, is in beslag genomen.
Dat heeft de politie laten weten aan NH Nieuws.
De slachtoffers liepen zondag in het Burgemeester Rijkenspark, toen ze plotseling
werden aangevallen door de
hond. Het dier viel eerst het
5-jarige meisje aan, vervolgens haar oma. De opa van
het meisje, die er ook bij was,
vertelde maandag aan NH
Nieuws hoe hij reageerde
toen de hond ‘van een stoer
type’ op zijn kleindochter af
vloog. ,,Ik heb hem geprobeerd te schoppen, maar hij

bleef maar terugkomen. De
eigenaar riep toen nog dat ik
zijn hond niet moest schoppen’’, aldus Gerard Witteman.
Toen de hond het meisje voor
de derde keer aanviel, sprong
de oma van het meisje tussenbeide. Zij werd gebeten
in haar wang. ,,Ik zit elke keer
te janken als ik aan dat bloedende en gillende kind op
mijn arm denk”, zei Witteman
maandag. Uiteindelijk lukte
het de eigenaar van de hond
om het dier los te trekken.
De politie stuurde gisteren
een hondenbegeleider naar
de eigenaren van het dier.
Naar aanleiding daarvan is
besloten de hond in beslag
te nemen. (bron: NH)

Brocante en boekenmarkt bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Op zaterdag
13 mei tussen 09.00 en 15.00
uur houden de Odd Fellows
van Velsen weer een brocante (vlooienmarkt) en boekenmarkt in hun verenigingsgebouw aan de Stationsweg 95
in Velsen-Zuid. Parkeren kan
in de naaste omgeving, onder
andere op de parkeerplaats
op de hoek met de Minister
van Houtenlaan. Hun voorraad boeken wordt steeds
aangevuld met kwalitatief
goede boeken en daardoor
vinden deze bij velen gretig aftrek. Voor een euro zijn
de meeste boeken te koop.
Een bijzonder boek is wat
hoger geprijsd. Veel belangstellenden keren vaak met
een handvol boeken gelukkig
huiswaarts. Ook de tweedehands zolderspullen kunnen
nog geruime tijd mee voor
de liefhebber. De opbrengst
van deze brocante- en boekenmarkt komt zoals altijd,
ten goede aan een maatschappelijk project, waarvoor
de Odd Fellows zich ten volle inzetten. Voor dit jaar is ge-

kozen voor Hospice De Heideberg in Santpoort-Noord.
Tientallen vrijwilligers zijn in
het hospice en bij cliënten
thuis actief bezig met het begeleiden van mensen in hun
laatste levensfase. De organisatie van deze projecten is
in handen van de commissie
Maatschappelijke Activiteiten van de IJmondloge (voor
mannen) en de Duinroosloge
(voor vrouwen). De Odd Fellows van Velsen kiezen regelmatig projecten die lokaal
of regionaal gebonden zijn
en die niet of niet voldoende worden gesubsidieerd en
derhalve van donaties afhankelijk zijn. Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder
bij de hulpbehoevende medemens.
Zie ook www.oddfellows-velsen.nl. Wie nog goede boeken en bruikbare spulletjes
wil inleveren en hulp nodig
heeft bij het vervoer, kan bellen met Maartje Hooiveld, telefoon 06-18682582.

Man overleden na val
in water bij Noordersluis
IJmuiden - Een man is donderdagochtend om het leven
gekomen bij een bedrijfsongeval op het Sluiseiland.
De man was rond 09.45 uur
met steiger en al in het water
bij de Noordersluis gevallen.
Het slachtoffer zat gezekerd
aan de steiger waarop hij aan
het werk was.
Hij heeft zo’n 18 minuten in
het water gelegen voordat hij

door de hulpdiensten aan de
kant gehaald kon worden. De
man is ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan
zijn verwondingen overleden.
Het is nog onduidelijk hoe het
ongeval heeft kunnen gebeuren. De weg over de sluisdeur
was donderdag lange tijd afgesloten voor onderzoek.

‘Meer concurrentie
houdt iedereen scherp’
IJmuiden - De trainers van
de nieuwe zaterdagselectie
van IJVV Stormvogels hebben in augustus voldoende
te kiezen. De meeste spelers
hebben namelijk aangegeven dat zij de club trouw blijven en samen aan het nieuwe avontuur willen beginnen. De beide eerste teams
worden samengevoegd tot
één grote selectie. ,,De concurrentie zal toenemen en
dat houdt iedereen scherp’’,
aldus Sjaak Lettinga, die volgend seizoen eindverantwoordelijk wordt het eerste
zaterdagelftal.
,,We werken toe naar een situatie waarin sprake is van
een intensieve samenwerking tussen het eerste en
tweede elftal. In feite ontstaat er volgend seizoen één
technische staf waarbij ik
samen optrek met de trainers Marco Adema en Rick
Kluijskens,
keeperstrainer
Rob Verdikt en hersteltrainer
Paul van Leeuwen. Voor mij
is het heel belangrijk om zulke sterke en betrokken mensen binnenboord te hebben.
Mensen die de club en de
regio goed kennen en met
wie ik goede discussies kan
voeren over voetbal. Daarnaast is het fijn dat Stormvogels betrokken bestuursleden heeft die bijna altijd aanwezig zijn. Ook op hen kan ik
terugvallen als dat nodig is.’’
De afgelopen periode zijn
met alle spelers gesprekken
gevoerd over volgend seizoen. ,,We hebben iedereen
verteld dat er veel uitwisseling zal zijn tussen het eerste
en het tweede team. Iedereen begint op nul en moet
vanaf het eerste moment laten zien dat we niet om hem
heen kunnen. Nu werk ik op
zondag met een relatief klei-

www.

www.

ne selectie waarbij sommige
jongens weten dat ze toch
wel spelen. Volgend jaar is
dat anders. Dan heeft afzeggen zonder goede reden direct consequenties. De concurrentie zal toenemen en
dat houdt iedereen scherp.
Ook ons.’’
Over de doelstelling is de
oud-speler van Ajax, Telstar,
Volendam en Helmond Sport
duidelijk: meedoen om het
kampioenschap. ,,De club
wil binnen een paar jaar terug naar de tweede klasse.
Ik denk zeker dat dat mogelijk is. De groep die er nu
staat draait al goed en daar
komen volgend seizoen dus
tien tot twaalf jongens van de
zondag bij. Daarmee moet je
om het kampioenschap kunnen spelen. Natuurlijk is dat
makkelijker gezegd dan gedaan, want we moeten eerst
in augustus kijken hoe we
ervoor staan. Maar volgens
mij zit er zeker veel potentie
in de selectie die nu aan het
ontstaan is.’’
Ook Marco Adema, die het
tweede zaterdagelftal onder
zijn hoede krijgt, heeft veel
vertrouwen in de toekomst.
Hij is nu nog trainer van het
eerste zaterdagelftal, dat uitkomt in de vierde klasse. ,,Iedereen snapt dat de concurrentie flink toeneemt als er
jongens uit de tweede klasse zondag bijkomen, maar
wij hebben ook stappen gemaakt. Als je goed genoeg
bent, dan speel je in het eerste. Ik heb jonge binken die
dat echt in zich hebben.
Daarnaast komt er nog een
hele goede lichting A-jeugd
aan. Wat dat betreft zijn alle
randvoorwaarden aanwezig
om uit te groeien tot een zaterdagclub met een regionale uitstraling.’’

.nl

De belangrijkste werkzaamheden van de vrijwilligers van
Hospice de Heideberg zijn het
verzorgen van de gasten die
zijn opgenomen in het huis en
cliënten in de thuissituatie.
Maar er zijn ook andere taken te vervullen, onder andere
koken, het verzorgen van de
tuin en het gebouw en de bezigheden van de verschillende
commissies.
Graag wil ik wat vertellen over
de PR-commissie. Een belangrijk doel van de PR commissie is zorgen voor naamsbekendheid in de regio. En zij
houden zich bezig met het organiseren van evenementen,
die geld kunnen opleveren.
Het zit zo: het draaiende houden van ons hospice brengt
kosten met zich mee. Deze kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het ministerie van VWS en door bijdragen van zorgverzekeraars.
Maar dat is niet genoeg. De
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond, waar het hospice onder valt, is ook afhankelijk van giften, schenkingen
en legaten. De St. VTZIJ heeft
een ANBI-status, dat wil zeggen dat geschonken gelden
aan de Stichting VTZIJ fiscaal
aftrekbaar zijn.
Terug naar de PR-commissie
en het organiseren van evenementen en activiteiten zoals het Open Huis, het Inloopspreekuur bibliotheek IJmuiden (iedere 2e donderdag van
de maand) en de jaarlijkse
kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers en verpleegkundigen.
Tijdens het inloopspreekuur in
de bibliotheek IJmuiden kunt
u aan onze vrijwilligers allerlei
vragen stellen over mogelijkheden binnen de palliatief terminale zorg.
Ook dit jaar organiseert de
PR-commissie weer een benefietconcert, wat het vermelden meer dan waard is. Het
benefietconcert wordt georganiseerd op zondagmiddag 8
oktober en zal plaatsvinden in
de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat in IJmuiden. Vier koren uit de regio zullen geheel
belangeloos optreden. Het
zijn de koren Voices, Decibel, Brothers4Tune en Cigale.
Een muzikaal feestje voor een
goed doel! Komt allen!
Direct na de zomer start de
kaartverkoop via verschillende
distributieadressen.

.nl

Jörgen Bakx,
huisarts
bestuurslid
Hospice de
Heideberg
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Koffieconcert Cigale
en Haarlem Shuffle
Velsen-Zuid - Op zondag
14 mei vindt alweer het zesde koffieconcert 2017 van de
Velser Gemeenschap plaats.
U kunt luisteren naar de voor
Velsen bekende Vocal Group
Cigale en het Haarlemse
popkoor Haarlem Shuffle. Cigale bestaat uit zeven ervaren muzikanten die al jaren
met elkaar zingen. De groep
staat bekend om een prachtige samenklank. Met hun muziek willen de zangers mensen in vervoering brengen,
laten lachen en ontroeren.
Naast alle muzikale elementen is er ook veel aandacht
voor presentatie.
Haarlem Shuffle doet voor

het eerst mee in de koffieconcertenreeks van de Velser
Gemeenschap. Dit popkoor
heeft een repertoire uit de jaren zestig tot en met heden.
Het plezier in zingen staat
voorop, maar daarnaast werken zij ook met veel energie
aan een mooie samenklank.
Het optreden is bij Haarlem Shuffle altijd een feestje. zondag kunt u onder andere luisteren naar Angels,
Unchain your heart en So
long Marian.
U bent van harte welkom op
zondag 14 mei om 12.30 uur
in de Engelmunduskerk Oud
Velsen, Kerkplein 1 in VelsenZuid. De toegang is gratis.

Stichting Matthias
bedankt voor donaties
Velsen - In de week van 17
t/m 22 april zijn enkele collectanten op pad gegaan om
te collecteren voor de Stichting Matthias.
De opbrengst van 418,83 euro. Het bestuur wil op deze
wijze de donateurs hartelijk
danken. Hun inbreng maak
weer een stukje verschil in
de toekomst van Stichting
Matthias: het beheren en

in stand houden van één of
meer onderkomen(s) ten behoeve van het begeleid zelfstandig wonen van verstandelijk begaafde (jonge) mensen met een autistisch spectrum stoornis.
Mocht bij u de collectant
gemist hebben, dan kunt
u storten op NL09 ABNA
0585866333. Zie ook www.
stichting-matthias.nl.

Gitaar, viool en piano
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 12 mei om 20.00 uur is
de uit Haarlem afkomstige
gitarist Martien Keesmaat te
gast in ‘t Mosterdzaadje. De
gitaar als solo instrument op
het podium met een gitarist
die een ode brengt aan het
impressionisme en Erik Satie
een rol speelt. Een muzikant
die in zijn eigen composities
via de liefde voor zijn gitaar
het publiek meevoert op een
dromerige en dan weer avontuurlijke reis.
Op zondag 14 mei om 15.00
uur hebben we de eer een
duo van grote klasse te ontvangen in ‘t Mosterdzaadje.
De violiste Tosca Opdam en
de pianist Vital Stahievitch
hebben een programma met
Bach, Brahms en Ravel.
Tosca Opdam opent het
concert met een Bach-solo
waarin een haast kosmische
atmosfeer gecreëerd wordt.
Bij Brahms openbaart zich
het diep-romantische gevoel

in de opus 108. Kracht, emoties en verlangen. Dit briljante meesterwerk is echt ijzeren repertoire.
‘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

Laatste Repair
Café voor
zomerstop

Strawberries rond met
trainers eerste teams
Driehuis - Hockeyclub Strawberries heeft de technische
staf voor volgend seizoen
rond. Bij Heren 1 neemt Willem Sanders het stokje over
van Axel Wessels, die het team
de afgelopen drie jaar naar de
2e klasse leidde en daarin nog
volop in de race is voor promotie naar de 1e klasse. Axel
gaat aan de slag als trainer/
coach bij Dames 1, dat op
kampioenskoers ligt in de 3e
klasse.
De huidige coach van Dames
1, Wilmer van Dijk, blijft als
trainer bij het team betrokken.
Met ingang van het nieuwe
seizoen wordt hij tevens technisch manager en trainingscoördinator van Strawberries.
Het bestuur verwacht dat de
hockeykennis en organisatiekracht van Wilmer op deze
manier nog beter tot hun recht
komen.
,,We zijn blij dat we Axel en
Wilmer langer aan onze club
hebben kunnen binden’’, aldus
Simon de Hoog, bestuurslid
technische zaken van de Velsense hockeyclub. ,,Beide trai-

ners zijn in de afgelopen jaren echte Strawberrianen geworden. Ze passen goed bij de
cultuur van de club en geven
op een uitstekende wijze invulling aan het technische beleid dat we met elkaar hebben
neergezet. Ze hebben allebei
op hoog niveau gehockeyd
en de know-how die zij daardoor inbrengen is erg waardevol voor een club als Strawberries.’’
Bij Heren 1 gaat Willem Sanders aan de slag, die voorheen
als trainer werkzaam was bij
Xenios en AMVJ. Met zijn huidige team AMVJ is hij nog
volop in de race voor promotie naar de 2e klasse, waarin
ook Strawberries speelt. Met
Willem haalt de club een allround trainer binnen die goed
past bij de verenigingsdoelstelling om jong talent in te
passen in het eerste team.
Op de foto tekent Axel Wessels in het bijzijn van bestuurslid Simon de Hoog en voorzitter Marco van Muiswinkel zijn
contract voor volgend seizoen.
(foto: Friso Huizinga)

Moederdag op Ruïne
Santpoort-Noord - Neem je
moeder mee naar de Ruïne!
Op Moederdag mag je namelijk ‘het lekkers’ zelf meenemen en opeten in de ‘Ridderzaal’ of wil je liever bij
goed weer picknicken in de
tuin die ooit de Binnenplaats
van het kasteel was? Natuurlijk mag je op Moederdag je
moeder in het zonnetje zetten! Voor koffie, thee, limonade en fris kun je bij de Ruine terecht. Aansluitend verzorgt Aagje de Vertelster een
speciale Rondleiding voor
jong tot oud en trakteert zij
op het sprookje over een
Moeder die niemand mag
vergeten. Je kunt kiezen uit
vier tijden: van 10.00 tot 12.00
uur, van 11.30 tot 13.30 uur,
van 13.00 tot 15.00 uur en van
14.30 tot 16.30 uur. Het eerste
uur is voor het lekkers veror-

beren in de ‘Ridderzaal’ of de
‘Tuin’, het tweede uur is voor
de speciale Moederdagrondleiding. Inclusief entree: 7,50
euro, kinderen 0 t/m 3 jaar
gratis. Reserveren via www.
hoenu.nl>regio Haarlem. Op
Moederdag is de Ruïne van
Brederode geopend van 9.30
tot 17.00 uur.

Santpoort-Zuid - In ’t Brederode Huys zitten zaterdagmiddag 13 mei van 13.30 tot
16.00 uur weer enthousiaste reparateurs van elektrische
apparaten, klokken, horloges,
fietsen, sieraden, computers
en mobiele telefoons klaar
om te zien welke uitdaging
u voor hen meebrengt. Het
voelt goed als je iets, waar je
aan gehecht bent, niet hoeft
weg te gooien. Komt u alleen
voor de gezelligheid? Ook
prima, de koffie staat klaar!
Je hoeft er echt niet eerst iets
voor kapot te maken om naar
het Repair Café te komen,
want één van de doelstellingen is het onderling contact
in de buurt te bevorderen! Zie
ook www.repaircafe.org.

Regio - Op zondag 14 mei organiseren de vrienden van de
Dorpskerk Bloemendaal, de
vrienden van de Oude Kerk
Spaarndam en de Stichting
Cultuur in de Dorpskerk Santpoort-Noord een muzikale
fietstocht langs de drie schitterende kerkjes: de Classical
Tourdag. Drie ensembles spelen met een aantal talenten
van de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag vrolijke klassieke muziek. Op iedere locatie geven zij om 13.00,
14.00 en 15.00 uur concerten.
Op deze manier is het mogelijk tijdens de tour alle concerten bij te wonen en bovendien
te genieten van een hapje en
een drankje zodat op die manier ook Moederdag gevierd
kan worden. Op iedere locatie kan gestart worden. Het is
natuurlijk ook mogelijk deze
tocht gemotoriseerd te doen.
De kerken zijn vanaf 12.30 uur
open. De toegang per concert
bedraagt 5 euro (excl. hapje en drankje), 17,50 euro voor
een passe partout (incl. hapje en drankje) en 15 euro in
de voorverkoop. Bestellen kan
via www.cultuurindedorpskerk.nl/classicaltour.
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Stormvogels-zaterdag geplaatst voor nacompetitie

Weekend vol ongeloof
Voor de be de S ormvoge sse ec es was he een weeke nde vo onge oo De za erdagse ec e ver oor hu s van
SV J he werd opn euw 0-1
Ondanks deze neder aag doe
he eam van ra ner Marco Adema och mee aan de
nacompe e voor promo e
naar de derde k asse D omda DEM maandagavond de
u ges e de weds r d egen
B oemendaa me 7-1 won
De zondagse ec e ver oor op
Zeew k n e a een van FC
U gees (z e o o) maar veroor ook voor d g dr e speers d e a en weemaa gee
kregen van sche dsrech er
S raver u R sw k Door deze 1-5-overw nn ng werd FC
U gees de kamp oen van de
weede k asse A
Evena s de eers e burenruz e
van he se zoen w s SV J opn euw me 0-1 e w nnen van
S ormvoge s-za erdag
De
eers e he ga wee ge kwaard ge p oegen me kansen over en weer Na 6 m nu en de eers e kans voor
S ormvoge s een vr e rap
van Pa r ck Bru n nk d e a er
me een kn eb essure he ve d
moes ver a en werd door Raou van den Berghe ne naas
gekop De eers e kans voor
SV J was v er m nu en aer voor de 42- ar ge Herman
van der Me d e z n scho
zag m s ukken Kansen waren
er voor de rus nog a r k zo

kwam N ck S r and een eeneng e ekor en moes S ormvoge s-doe man Ebbe ng een
ka ach ge redd ng verr ch en
op een nze van Jar D kker
Me een n de weede he opn euw kansen voor Rob n U ehake u een vr e schop en
voor Wago Ma a shv maar
doe man Joey de Jong wense n e e cap u eren en da
deed h ook n e n de oop
van de weds r d SV J kwam
we o scoren en we door
ve eraan Maar en Hu er d e
n weede ns an e doe ro
0-1 zoda S ormvoge s voor
de weede maa me deze de
c ers ver oor van SV J
Za erdag 20 me s ar de nacompe e voor S ormvoge s
S ormvoge s-zondag nam he
op egen FC U gees da me
1-5 won en kamp oen werd

Deze weds r d werd ge e d
door sche dsrech er S raver u R sw k en deze man
s aagde er n v er keer rood
e geven aan dr e Jmu dense spe ers (2 x gee ) en aan
ra ner S aak Le nga zoda
S ormvoge s he s r d onee
me ach spe ers e nd gde
U
een makke k gegeven s ra schop kon M ke O gers de score openen gevo gd door een doe pun Leser Ha 0-2 13 m nu en voor
rus kwam S ormvoge s erug door Bas Scho en eveneens v a een e makke k gegeven s ra schop waarna
S an Vrouwe de rus s and op
1-3 brach n de weede he
zorgden Yeboah en Jordy
Du n voor een 1-5-e nds and
en werd he ees voor de U gees ers ( o o FC U gees )

In memoriam: Theo Stam
Op de avond van Bevr d ngsdag s oud-voorz er
Theo S am van RKVV Ve sen over eden Theo was a
geru me d z ek maar probeerde o he aa s e momen krach e v nden naar
de hu sweds r den van he
eers e e a e komen k ken
n z n onge aren was Theo
een gewaardeerd m ddenve der H s op e vr vroeg
- vo gens e gen zeggen op
z n hoog epun - en was
daarna ve e aren a s vr w ger ac e n en voor Ve sen
He eugdvoe ba ag hem
na aan he har en de b oe
van he me s es- en vrouwenvoe ba b RKVV Ve sen s mede e danken aan
de nze en be angs e ng
van Theo He mees bekend
werd Theo gedurende a d e
aren da h de voorz ers-

hamer hee gehan eerd
Voor z n ve e verd ens en
voor de RKVV Ve sen werd
Theo n 2015 benoemd o
erevoorz er Namens de
KNVB was er een b k van
waarder ng n de vorm van
de gouden spe d Tevens
werd kor ge eden n aan-

wez ghe d van Theo en z n
vrouw en k nderen de bes uurskamer omgedoop o
Theo S am okaa e s waarmee h zeker vergu d was
Kenmerkend voor Theo was
voora z n benaderbaarhe d
voor edereen Ook ech
Theo na he weekend samen me andere vr w gers
ac e z n me he onderhoud van de ve den he zogenaamde zood e rappen
he rech eggen van dens
de weds r den verp aa s e
graszoden
Ve sen s Theo S am vee
dank verschu d gd
Onze gedach en gaan u
naar z n vrouw Trees z n
k nderen en de verdere am e eden W wensen hen
vee s erk e oe Da Theo
moge rus en n vrede
Bes uur RKVV Ve sen

Velsen heeft nacompetitie in het vizier
Zondag stond de derby
tussen EDO en Ve sen op
het programma Voor Ve sen een be angr ke wedstr d gez en de kansen op
de derde per ode Voora gaand aan de wedstr d
werd een m nuut st te gehouden vanwege het overden van oud-voorz tter
Theo Stam
EDO – a n he bez van een
per ode e - nam he n a e en probeerde he Ve sen as g e maken me goede comb na es Zo moes
Randy E ke enboom redd ng
brengen na een scho van Terence Groo husen Kor daarna een aanva van Ve sen
over nks Een pr ma voorze
van Jesper Gu e ng be andde b de weede paa waar
Pa r ck Cas r cum de ba nschoo en doe man Barry van
den Br nk de ba a grabbeend ach er de doe n e
verdw nen 0-1 Een aard ge
ops eker voor de mannen u
Dr ehu s He aas duurde he
p ez er n e ang wan even
a er s ond he a weer ge k
Een voorze van rech s van
Terence Groo husen be andde b S ebe Hoenderdos d e
z ch geen seconde bedach
en de ba v a de b nnenkan
van de paa zag b nnen v egen 1-1 Techn sch zag he
er b EDO wa be er u maar
de bes e moge kheden waren voor Ve sen Een omhaa
van Pa r ck Cas r cum na een
corner van Zeno van Oo en verdween ne naas he
doe en een kopba van Ange o Beck na een aanva over

rech s v a M ch e de a Mar
ne over Even voor rus s u e Pa r ck Cas r cum op doe man van den Br nk d e redd ng kon brengen
Na de hee was de eers e
moge khe d voor EDO Terence Groo husen kop e ne
naas na een ass s van S ebe Hoenderdos Na w ng m nu en een ange ba
op w e anders dan Pa r ck
Cas r cum Chesron Esseboom maak e een over red ng op de sp s van Ve sen
en sche dsrech er Pos kon
n e anders dan de ba op
de s p eggen Er k Me god
schoo d e ba onber spe k
n de rech er benedenhoek
1-2 EDO verhoogde de druk
op Ve sen en e daarmee
we vee ru m e aan de bezoekers Promp coun erde
Ve sen naar 1-3 een ange
ba op de sne e Marc K ooserboer werd gevo gd door
een voorze op Pa r ck Cas r cum d e a een voor de doe man n e aa de EDO goo de
nu a es op de aanva en Ve sen had de handen vo aan
de hu sp oeg T en m nu en
voor d everde da och nog
een doe pun op n de druke b nnen he doe geb ed w s
E roy Tuur de ba ach er Randy E ke enboom e werken
2-3 Verder kwam he echer n e Omda AFC 34 wee
pun en verspee de e d Ve sen nu n de s r d om de derde per ode en s nacompe e n z ch
Vo gende week kom E nkw k op bezoek daar hebben
we nog een appe e mee e
sch en

IJmuiden uitgespeeld
VV Jmu den had z chze zaerdag een gro e d ens kunnen bew zen r ch ng een
p aa s n de nacompe e
maar he aas werd er me 0-2
ver oren van VEW
He zag er de eers e he
naar u da Jmu den de
weds r d naar z ch oe zou
rekken me dr e goede kansen op de 1-0 maar d e goa
b ee u
De weede he scoorde VEW
wee keer door een couner sne u e voeren en rusg a e ronden Me nog 30
m nu en e gaan ga Jmu den a es maar he eam was
n e ge ukk g n de a rond ng
Jmu den spee nu nog za-

erdag om 14 30 uur u b
VvA/Spar aan en hoop op
een goede a s u ng van he
compe e aar He oe e
van he aar s de fina e van
de p oeg onder 23 aar Z
spe en op 10 un op he RCH
erre n egen Un ed/DAVO
Bus/kaar
comb
vana
Jmu den 10 euro nschr ven
b Johan Overeem o aan de
bar
Op za erdag 20 me z n er d verse ac v e en op he erre n van Jmu den D e dag
s aa n he eken van Denn s
Har De c ub hoop dan zovee moge k ge d voor Denn s op e ha en Dus kom a en 20 me naar Jmu den
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Aantal statushouders daalt
Het ziet ernaar uit dat Velsen
voor de tweede helft van dit jaar
nog 39 statushouders hoeft te
huisvesten.

Het landelijke aantal daalt. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff verwacht
dat deze trend in de eerst helft van
2018 doorzet. Tot juli 2018 zou dit
voor Velsen een taakstelling van
circa 24 statushouders betekenen.
In 2016 moest de gemeente Velsen
nog 170 statushouders huisvesten.
Velsen was in overleg met de ge-

meente Bloemendaal over huisvesting op het landgoed Dennenheuvel. Bloemendaal stond in principe
positief tegenover het tijdelijk huisvesten van statushouders uit Velsen, maar dit is niet meer aan de orde. Dennenheuvel is slechts tot het
voorjaar van 2019 ter beschikking.
Bovendien zou deze extra opvang
niet meer nodig zijn. Naar verwachting zal medio 2017 de aanvullende tijdelijke woonlocaties Venusstraat, Dobbiuslaan en Platbodem
in Velsen in gebruik worden genomen.

Volop kleur en fleur
op Lange Nieuwstraat
Het wordt steeds fraaier en fleuriger in IJmuiden. Deze week is
begonnen met het vullen van de
bloembakken op de Lange Nieuwstraat.

Komende weken zullen de vaste planten, siergrassen en heesters
voor fleur en kleur zorgen. De verwachting is, dat volgende week alle
bakken gevuld zijn. Peter Kamstra,
Erwin Lont en Erik Jan Kammen-

Bevrijdingsvuur in Velsen
Wethouder Annette Baerveldt
van de gemeente Velsen (op de
foto helemaal links) ontving 5
mei jl. het bevrijdingsvuur uit handen van een groep lopers van Atletiekvereniging Suomi. Zij kwamen om 13.30 uur aan bij het ‘Monument der Gevallenen’ op Plein
1945 in IJmuiden.

Het Bevrijdingsvuur is hét symbool
voor nationale eenheid en voor le-

ven in vrede en vrijheid. Sinds 1948
wordt het Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de Bevrijdingsvuurestafette uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit heel Nederland naar Wageningen
komen om het vuur door middel van
een estafette door het land te verspreiden. De Santpoortse Atletiekvereniging Suomi deed voor de zesde
keer mee. (foto: Ton van Steijn)

ga van KZ Aanneming & Groenvoorziening BV uit Wieringerwerf voelen
zich welkome gasten in IJmuiden.
“Voorbijgangers en winkeliers zijn
zo blij, dat het weer groen wordt in de
winkelstraat, ze maken regelmatig
een praatje met ons”, aldus Peter. In
het najaar keren de hoveniers terug.
Dan planten ze er bolletjes bij, zodat
IJmuiden ook in het vroege voorjaar
verzekerd is van een bloementooi.
(foto: gemeente Velsen)

Uit het college

Afsluitingen Velsertunnel
Deze week wordt aan de hoogtedetectie gewerkt bij de Velsertunnel. Als gevolg van de werkzaamheden is de tunnel op 12 en 13 mei
’s nachts dicht.

Op vrijdag 12 mei wordt de tunnelbuis richting IJmuiden/Haarlem
afgesloten. Van middernacht tot

0.400 uur wordt het verkeer omgeleid via de calamiteitenbogen en de
A9/Wijkertunnel. Op zaterdag sluit
Rijkswaterstaat de tunnelbuis richting Beverwijk/Alkmaar van 00.00
tot 04.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via Rotterpolderplein. In beide
nachten blijft de tunnel beschikbaar
voor nood- en hulpdiensten.

• Socius Maatschappelijke Dienstverleners wordt briefadres voor
mensen die in een instelling wonen, of dak- en thuisloos zijn. Zo
kunnen zij gebruik maken van onder andere (sociale) voorzieningen.

• Velsen stelt in haar speelplan 2017
voor om er zeven speelplekken helemaal of gedeeltelijk op te knappen. Bewoners en/of belanghebbenden krijgen een brief als de
speelplek in hun buurt wordt aangepakt.

Meer informatie op www.raad.velsen.nl.
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Gratis zwemmen
Heeft u een laag inkomen (tot
110% van het minimuminkomen)
en kinderen tussen de 10 en 18
jaar? Dan is het mogelijk om uw
kinderen tien keer gratis te laten
zwemmen.

Tien keer gratis zwemmen
De gemeente Velsen maakt het voor
kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen mogelijk om in de zomervakantie gratis naar zwembad ‘De
Heerenduinen’ te gaan.
Hoe vraagt u aan?
Een aanvraagformulier kunt u
downloaden op www.velsen.nl en

zoek voor meer informatie op ‘gratis zwemmen’. Of neem contact op
met het Klant Contact Centrum van
de gemeente (tel: 140255, geen netnummer nodig).
Let op! Mensen die een uitkering van
de gemeente Velsen ontvangen, krijgen het aanvraagformulier vanzelf
thuisgestuurd.
Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingestuurd
en u voldoet aan de voorwaarden,
ontvangt u snel daarna een brief met
informatie. Met deze brief krijgt uw
kind bij het zwembad een polsband
voor tien keer gratis toegang.

Ankerdoop
De rotonde op Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raafstraat
heeft
het voormalige kruispunt niet alleen veiliger gemaakt, maar is
sinds afgelopen maandag ook
voorzien van kunst.

form Zee-en Duinwijk Piet Dekker heeft ervoor gezorgd, dat dit anker naar IJmuiden kwam om de oude
vissersplaats op te sieren. Een markant kunstwerk, dat refereert aan de
rauwe kant van IJmuiden aan Zee.

Klaas de Boer (alias Puk) heeft het
anker 36 jaar geleden opgevist uit de
zee en besloot het anker mee te nemen naar Volendam. Voormalig havenmeester en lid van het Wijkplat-

Op de foto (Ko van Leeuwen) vanaf links wethouders Robert te Beest,
Floor Bal, de heren Klaas de Boer en
Piet Dekker, die vol overgave bijdragen aan de ankerdoop.

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 29
april 2017 tot en met 5 mei 2017
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevings-

recht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

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

scheiding (26/04/2017) 11088-2017.
Burgemeester Enschedelaan 66,
brandveilig gebruik buitenschoolse
opvang in basisschool (26/04/2017)
11099-2017.
IJmuiden
Rondweg 18,

bestaande

contai-

ner ombouwen voor milieuopslag
(04/05/2017) 11773-2017;
Eksterlaan 18, verbouwen woning
(05/05/2017) 11882-201;
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen aanbouw
(01/05/2017) 11372-2017.
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Aanvragen (vervolg)
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 91, kappen twee
bomen (01/05/2017) 11298-2017;
Curaçaostraat 11, plaatsen dakopbouw (04/05/2017) 11782-2017;
Kerkerinklaan 20, constructieve wijziging (03/05/2017) 11696-2017;
Hoofdstraat 262, gebruik diverse
gronden voor Santpoortse Feestweek
(04/05/2017) 11810-2017;
Duin- en Kruidbergerweg ong. nabij
nr. 89, gebruik weiland als parkeerterrein (25/04/2017) 10974-2017.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, plaatsen voetgangersbrug (03/05/2017) 11687-2017;
Bloemendaalsestraatweg 49, kappen
boom (05/05/2017) 11863-2017.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 18, plaatsen dakkapel
(04/05/2017) 12725-2017.
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, uitbreiden woning (29/04/2017) 11230-2017.
Velserbroek
Fregat 44, oprichten schuur
(30/014/2017) 11257-2017;
Haverland 5, plaatsen dakkapel
(04/05/2017) 11726-2017;
Klipper 69, uitbreiden 1e verdieping
woning (04/05/2017) 11818-2017;
Dammersweg 15, wijzigen gebruik
van een loods naar Bed & Breakfast
(4/05/2017) 12135-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Venusstraat 2, oprichten 5 tijdelijke woningen voor statushouders
(04/05/2017) 4456-2017.
Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 56, oprichten 8 tijdelijke woningen voor statushouders op
het perceel (04/05/2017) 4455-2017.
Velserbroek
Platbodem 197, oprichten 9 tijdelijke woningen voor statushouders
(04/05/2017) 4463-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten
stapmolen, aanleggen 3 rijbakken
(9/05/2017) 6967-2017.

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

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Heerenduinweg 6, ontheﬃng kam-

peren het terrein van zwembad De
Heerenduinen, 6 van 1 juli 2017
16.00 uur tot 2 juli 2017 10.00 uur
(3/05/2017)9290-2017.
Santpoort-Noord
Concordiastraat 84,oprichten bedrijfshal (02/05/2017)25721-2016;
Hoofdstraat 252, plaatsen dakraam
(08/05/2017) 5978-2017 (rijksmonument).
APV artikel 2:17 Evenementen
Velsen-Zuid
Strong Viking Hills edition op 20 en
21 mei en Family edition op 27en 28

mei 2017, locatie: recreatiegebied
Spaarnwoude (03/05/2017) 58892017
IJmuiden
Vissenloop op 21 mei 2017 van 7.00
tot 17.30 uur in IJmuiden, start en ﬁnishlocatie: Trawlerkade
(03/05/2017) 7889-2017;
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Santpoort-Noord
verkoop oliebollen, locatie pleintje tussen Hoofdstraat en Broekbergerlaan van 1-11-2017 t/m 31-122017,(04/05/2017)9745-2017.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- een breedtebeperking in te stellen aan het begin van de Kerkweg
ter hoogte van de kruising met de
Terrasweg te Santpoort-Noord
door middel van het plaatsen van
het bord C18 met een aangegeven

maximale voertuigbreedte van 1,9
meter zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektro-

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Op 11 mei is
dit verkeersbesluit ( digitaal ) gepubliceerd in de Staatscourant.

van deze bomen is sterk afgenomen.
Ze vormen een gevaar voor de veiligheid van de gebruikers van de open-

bare ruimte rond de bomen.

Kapmelding
In het parkje langs het ﬁetspad tussen de Wenckebachstraat en de
Rooswijkweg in Velsen-Noord wor-

den nabij het kantoor aan de Rooswijkweg nr. 316 veertien populieren
en twee iepen gekapt. De vitaliteit

10 11 mei 2017
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie Carrousel: het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te
IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur.

Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat. Raadzaal 19.30 tot 21.00
uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen
zijn zowel live als achteraf te volgen via http://raad.velsen.nl en zijn daarna
op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.

2. Woonagenda 2018
Sinds de invoering van de Woningwet 2015 bespreekt de gemeente met
de woningcorporaties en de huurdersverenigingen jaarlijks de wederzijdse prestatieafspraken. Voor het maken van prestatieafspraken voor 2018
heeft college de Woonagenda geschreven met belangrijke onderwerpen
voor de periode 2018-2022. S choonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur

Boek ‘Hoofd in de Wolken
& Voeten in de Aarde’

men door haar wandelingen
die ze met regelmaat maakt
in het duingebied van onder
andere IJmuiden en omstreken. Wil je meer over haar
boek weten of aanschaffen?
Kijk dan op de website www.
heksenkruid.nl.
Tevens is haar boek te koop
bij The Read Shop aan het
Marktplein in IJmuiden. Aanstaande zondag 14 mei geeft
Yvonne op het Heggerijders
festival in Velserbeek twee
boekpresentaties: om 11.30
en 14.30 uur. Na deze presentatie kun je ook een boek
aanschaffen.

nemen van Maarssen en
een tweede goal te forceren. Twee strafcornerdoelpunten van topschutter Erik van den Berg zorgden voor een comfortabele 3-0 voorsprong en
het leek erop dat Strawberries een probleemloze wedstrijd zou uitspelen. Niets was minder waar,
want Maarssen wist binnen
tien minuten tijd de spanning weer volledig terug
te brengen. Strawberries
was even het spoor volledig bijster en het mocht blij
zijn dat het niet nog een
derde doelpunt om de oren
kreeg. Maarssen kon echter bij meerdere strafcorners van Strawberries ook
opgelucht ademhalen. Het
stroperige veld zorgde er
namelijk voor dat de bal
niet op de goede plek op
de kop van de cirkel werd
gestopt. Bovendien kreeg
Maarssen geen strafbal tegen nadat een bal door een
voet voor de doellijn werd
gestopt.
Komende zondag staat de
derby in en tegen Haarlem
op het programma. (Finn
van Leeuwen)

Dit onderwerp staat voor de 2e keer op de agenda van de Carrousel. De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere
om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein,

IJmuiden - Afgelopen zondag heeft de IJmuidense
Yvonne Vrijhof haar boek gelanceerd; Hoofd in de Wolken
& Voeten in de Aarde.
In dit boek neemt zij de lezer
op een alledaagse en luchtige manier mee op avontuur
in de natuur! De natuur biedt
ons, volgens Yvonne, veel
meer dan we in een oogopslag kunnen zien. De verhalen zijn juweeltjes op zich en
elk verhaal wordt begeleid
met een prachtige illustratie
die is gemaakt in afstemming
op dat moment!
Dit boek is tot stand geko-

Driehuis - Het eerste herenteam van Strawberries
heeft zondag gewonnen
van Maarssen. De mannen
van Axel Wessels versloegen de laagvlieger maar
nipt: 3-2. Hierdoor staat
Strawberries nog steeds op
een gedeelde derde plaats,
slechts twee punten achter
Amstelveen. De nummer
twee promoveert aan het
einde van het seizoen naar
de eerste klasse.
Strawberries speelde zondag een zeer goede eerste
helft. Direct na het eerste
fluitsignaal werd Maarssen
onder druk gezet. De spelers van de thuisploeg waren een stuk feller en reageerden attent op iedere
bal. Strawberries creëerde
veel kansen, maar slechts
één werd er verzilverd voor
de rust.
Casper Herrebrugh was het
eindstation van een langlopende aanval van de aardbeien. Hij scoorde door de
bal tussen de benen van
de keeper van Maarssen te
slaan.
In de tweede helft was het
devies voor de Strawberrianen om snel afstand te
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Santpoort-Zuid - In de winterperiode worden er veel verschillende activiteiten georganiseerd in ‘t Brederodehuys en
is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten maar in de zomerperiode is het aanbod (bijna)
nihil. Voor senioren die niet op
vakantie gaan is dit erg jammer.
Marijke Jacobs, actief en betrokken buurtbewoonster, vond
dat daar iets aan moest veranderen. In samenwerking met
het Sociaal Wijkteam heeft zij
het initiatief genomen om één
keer per twee weken op donderdag een koffieochtend te
organiseren bij Eetcafé Klein
Centraal op het station in Santpoort-Zuid. Vanaf 1 juni zijn
senioren vanaf 11.00 uur van
harte welkom in het restaurant,
of bij mooi weer natuurlijk op
het terras. De ochtend duurt tot
12.30 uur. Tijdens de ochtend is
er altijd een gastvrouw aanwezig die iedereen welkom heet
en voor ieder wat persoonlijke
aandacht heeft. Op 1 juni willen ze een feestelijke start maken met de koffieochtenden en
bieden alle bezoekers iets lekkers en het tweede kopje koffie of thee, gratis aan. De ochtend is gratis, u betaalt alleen
voor de thee of koffie 2,20 euro.
Meer weten? Bel 023-5375830.

men door haar wandelingen
die ze met regelmaat maakt
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4. Algemene Subsidieverordening Velsen 2017
De subsidieverordening 2003 is aangepast door wijziging in wet- en regelgeving op Europees niveau. Ook is de afstemming in de regio IJmond
is meegenomen. Zo is o.a. de uiterlijke aanvraagdatum van een structurele subsidie verplaatst van 1 juli naar 1 oktober. Rooswijkzaal 19.30 tot 21.00
uur.
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Agenda
1. Verkeersstructuur centrum IJmuiden
Dit onderwerp staat voor de 2e keer op de agenda van de Carrousel. De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere
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Inspreken kan tijdens de Carrousel.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail voor de Carrousel: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe
neemt dan nog contact met u op.

3. Wijziging Afvalstoﬀenverordening Velsen 2009
Er komt een nieuwe wijze van huisvuilinzameling voor bewoners van laagbouwwoningen in Santpoort-Noord en Zuid, Driehuis, in buitengebieden,
Velsen-Zuid en een klein deel van IJmuiden. Zij krijgen een extra minicontainer voor de inzameling van plastic-, metalen- en drankverpakkingen. Daarnaast wordt de minicontainer voor restafval nog slechts 1x per
vier weken geleegd. Voor deze wijziging is het nodig dat de gemeenteraad
de verordening aanpast. Bewoners ontvangen daarover deze maand een
brief. Schoonenbergzaal na aﬂoop van de Woonagenda tot 22.30 uur
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Carrousel donderdag 18 mei 2017
In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde.
Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan
ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over
neemt.
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