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Nationaal Voetbaltoernooi zondag 18 mei
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reserveringen af te zeggen. Het
leek hier wel de centrale van een
crisiscentrum. Dankzij de steun
van collega’s konden veel gasten worden doorgestuurd naar
andere restaurants. Helaas hebben wij niet iedereen kunnen bereiken.’’
Inmiddels zijn de professionals
aan het werk om alles wat is aangedaan door roet of rook te strippen. Alle aangetaste plafondplaten worden verwijderd, en moeten worden vervangen. Onderliggende leidingen en de bedrading
zijn zichtbaar en het ziet er troosteloos uit in het eens zo stijlvolle
restaurant.
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men. Behalve de ravage in de
opslagruimte en de keuken is
er rook- en roetschade in zowel
het grandcafé als in het restaurant. Veel keukenapparatuur is
onbruikbaar geworden en moet
worden afgevoerd. Alleen boven
was er geen schade, daar is inmiddels wat gered is en behouden kan worden opgeslagen.
De dag na de brand kwam iedereen in actie. Christine: ,,Ik heb
een topteam. Twee dagen lang
hebben we hier met zijn allen
afgewassen en schoongemaakt
om te redden wat er te redden
viel. Ook hebben wij met ons
team onze gasten gebeld om de

NU 6% BT W

30 voetbalteams uit
heel Nederland
van 9:00–18:00 uur
eten en drinken
Iedereen is van
harte welkom!

Maar tegelijkertijd wordt ook alweer hard gewerkt aan de op	
  
bouw.
,,In het begin was het
heel onwerkelijk’’, aldus Christine. ,,Ik had eerst geen besef van
de	
   daadwerkelijke schade. Nu
komt dat met emmers vol over
me heen. En er moet zoveel gere	
   worden. Maar ik ben nuchgeld
ter. Ik heb geen keuze, we gaan
nu weer verder. Ontzettend veel
mensen en ondernemers hebben hun steun uitgesproken. En
ik krijg veel waardering voor ons
bedrijf. Dat doet me erg goed.’’
Grandcafé Kruiten en Perron Zee
hopen 30 mei te kunnen heropenen. ,,Maar dit is een streefdatum’’, zegt Christine erbij. Via deze krant en via de website en Facebook kan men op de hoogte
blijven van de voortgang van de
werkzaamheden. Zie ook www.
grandcafekruiten.nl. (foto: Ko van
Leeuwen)
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IJmuiden - ,,Ik krijg emmers
vol ellende over me heen,
maar daarnaast ook veel hartverwarmende steun’’, zegt
Christine Jumelet, eigenaresse van Grandcafé Kruiten en
restaurant Perron Zee. Het
populaire restaurant in de haven van IJmuiden werd donderdagnacht getroffen door
een brand die enorm veel
schade aanrichtte. voorlopig
zijn beide restaurants daarom
gesloten.
€
De brand begon in de nacht van
donderdag op vrijdag in de opslagruimte waar onder meer de
koelcellen stonden. De brand
werd ontdekt door twee medewerkers van een nabijgelegen
visverwerkingsbedrijf, die rook
naar buiten zagen komen. Zij
belden meteen de brandweer.
Eigenaresse Christine Jumelet
werd door het beveiligingsbedrijf
gebeld en stond tegen half drie
bij het restaurant. De brandweer
was inmiddels al binnen aan het
blussen. ,,Ik was in shock’’, zegt
Christine. ,,Ik kan me niet eens
meer herinneren of ik nog vlammen heb gezien. Ik weet nog wel
dat ik niet naar binnen mocht.’’
Pas vrijdag kon de daadwerkelijke schade worden opgeno-
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IJmuiden – De VOR 65, de nieuwe boot van het Nederlandse Volvo Ocean Raceteam Brunel, kwam
dinsdagmorgen in Marina Seaport aan. De zeilboot, met burgemeester Weerwind even aan het roer,
werd binnengehaald door de KNRM en slepers van Iskes met de waterspuit aan. Diverse jachten voeren uit om Team Brunel te begroeten op het water. In de jachthaven Marina Seaport overhandigde burgemeester Weerwind een wapenschildje van de gemeente Velsen aan het team. Dit omdat het schip zijn
‘maiden call’ maakte in de haven van IJmuiden. Leerlingen van basisschool de Toermalijn waren in het
kader van een schoolproject aanwezig bij de aankomst van Team Brunel. (foto’s: Michel van Bergen)
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Blij met blauwe vlaggen
IJmuiden - De gemeente Velsen en Marina Seaport IJmuiden
waren dit jaar gastheer van de
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) die
met de Blauwe Vlag-campagne
kenbaar maakt waar de recreant
terecht kan voor schoon en veilig
water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens.
De burgemeester van Velsen,
Franc Weerwind en wethouder
Annette Baerveldt verwelkomden de genomineerden en gasten. IJmuiden heeft in het verle-

den vele malen de Blauwe Vlag
in ontvangst mogen nemen.
Ook dit jaar mocht de gemeente Velsen voor beide stranden
(Noordpier en IJmuiden aan
Zee) de Blauwe Vlag weer in
ontvangst nemen, een inmiddels
bekend en internationaal herkenningssymbool.
Het gemeentebestuur hecht zeer
aan deze onderscheiding omdat het goed aansluit bij de manier waarop zij inwoners en bezoekers op een schone en veilige
manier van het prachtige strand
willen laten genieten.

Met korting naar
‘De Tovenaar van Oz’

Velsen - Op zaterdag 17 mei
verandert de Groeneweg in Velsen voor één avond in de Goudgeleweg en de Stadsschouwburg in het Land van Oz. Na
de grootschalige en kwalitatief
hoogwaardige producties ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ en ‘Oorlogswinter’ speelt het Nationaal
Jeugd Musical Theater op die
dag om 19.00 uur ‘De Tovenaar
van Oz’. Lezers van de Jutter/de
Hofgeest kunnen deze sprankelende en aanstekelijke familievoorstelling vanaf 6 jaar bezoeken met een magische korting
van ruim 25%, vanaf 14,75 euro*.
Voor dit bedrag kan niet alleen
genoten worden van prachtige
decors en kostuums en natuurlijk Dorothy, de laffe leeuw, de
vogelverschrikker en de blikken
man, maar ook van een heerlijk
pauzedrankje.
Iedereen die verkleed komt
maakt bovendien kans op een
leuke prijs! Alle kleine én grote
bezoekertjes die zich verkleden
als Dorothy, vogelverschrikker,
blikken man, laffe leeuw, goede fee, boze heks, of de machtige Tovenaar van Oz zelf, maken kans op leuke prijzen. Voor
inspiratie, kijk op www.tovenaarvanoz.nl.
‘De Tovenaar van Oz’ is gebaseerd op het bekende verhaal
van de schrijver Lyman Frank

www.

Baum en gaat over het meisje
Dorothy dat bij haar Oom Henry en Tante Em in Kansas woont
en droomt van een sprookjesland ‘Somewhere over de Rainbow’. Op een dag steekt er een
storm op die haar meesleurt en
haar in het kleurrijke Land van
Oz doet belanden. Toch verlangt
Dorothy terug naar Kansas, maar
de enige die haar kan helpen terug te keren is de machtige Tovenaar van Oz. Op weg naar
Emerald City ontmoet zij de vogelverschrikker zonder verstand,
de roestige blikken man zonder
hart en de laffe leeuw zonder
moed. Lukt het haar om met de
hulp van haar nieuwe vrienden
alle hindernissen te overwinnen
en terug te keren naar Kansas?
Lezers van de Jutter/de Hofgeest mogen met korting
naar ‘De Tovenaar van Oz’ in
de Stadsschouwburg Velsen.
Kortingskaarten zijn telefonisch, 0255-515789, of via
www.stadsschouwburgvelsen.nl te reserveren. Kies online prijssoort ‘Jutter’ of t/m
12 jaar ‘Jutter kind’. Korting
geldt niet voor reeds gekochte kaarten of in combinatie
met andere acties.
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl of bel 0255–515789.

.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.
Wie graag een overzicht houdt
van wat er zich afspeelt op het
water tussen de pieren, in de havens en in het Noordzeekanaal
ten westen van de sluizen kan
het beste een plekje zoeken op
de kop van de haven. Je kunt je
hier, tijdens het genieten van de
mooie blikken op in- en uitvarende schepen en zonsondergangen,
ook door andere kopgangers op
de hoogte laten brengen van de
laatste nieuwtjes over sleepboten, loodstenders, ferries en vissersschepen. Maar op een mooie

voorzomeravond is het vooral genieten. Vorige week ontrolde zich voor de kop dit tafereeltje
met twee terugkerende voorjaarsingrediënten: een cruiseschip en
een sloep. Het cruiseschip AIDA
Luna heeft net de Felison Cruise
Terminal in de IJmondhaven verlaten en vaart de zon tegemoet.
Nee, in de sloep zitten geen verlate bemanningsleden of passagiers. Enkele malen per week trainen vletterlieden en oud-mariniers in de sloep van de CVV Vletterlieden. De vletterlieden trainen regelmatig voor sloepenraces, zoals de jaarlijkse zware Harlingen-Terschelling Sloepenrace.
De oud-mariniers zijn in training
voor de Dutch Marines Rowing
Challenge, een in 2015 te houden
roeitocht van Rotterdam via Vlissingen naar Londen. Zo krijgt zo’n
mooi plaatje nog meer inhoud!

Strawberries wint
verdiend van Kraaien
Driehuis - De mannen van Strawberries hebben zondag met 1-3
gewonnen van Kraaien. Dankzij deze overwinning kunnen de
aardbeien nog altijd promoveren.
Strawberries begon de wedstrijd
uitstekend en domineerde de gehele eerste helft. Het duurde wel
even voor de dominantie werd
uitgedrukt in doelpunten, want
Kraaien hield de boel achterin aardig dicht. Na een kwartier kwam
Strawberries verdiend op voorsprong. Aanvaller Jelle Groeneveld rondde een prachtige soloactie af door de bal tussen keeper
en de eerste paal te pushen. Na dit
mooie doelpunt probeerde Strawberries door te drukken en wist
het de voorsprong te verdubbelen
middels een prachtig doelpunt van
Julius Welman. Na een sublieme
combinatie tussen Benno Steensma en Sebas Wermenbol kwam
de bal bij de jonge spits terecht,
die perfect wist af te ronden. Met
deze stand gingen beide ploegen
de kleedkamers in voor de rust.
In de tweede helft ging Kraaien
een soort van alles of niets spelen
om er nog iets uit te kunnen slepen. Strawberries begon het twee-

de bedrijf nog wel aardig, maar
zakte na tien minuten wat in. Hiervan profiteerde de thuisploeg en
scoorde het de aansluitingstreffer.
Meer en meer kwam het team van
trainer Tijs Vermunt onder druk
te staan, maar de defensie van
Strawberries hield het hoofd koel.
Doordat Kraaien zover naar voren
speelde lag er behoorlijk wat ruimte achter de verdediging. Meerdere malen probeerden de bezoekers uit Velsen door middel van
een counter het derde doelpunt te
maken. Dit mislukte echter steeds
zodra de cirkel in beeld kwam. Gelukkig voor Strawberries had strafcornerkanon Erik van den Berg
zijn vizier wel op scherp staan. Ongeveer tien minuten voor tijd joeg
hij bij zijn tweede strafcorner van
de wedstrijd de bal in de kruising
en daarmee was de wedstrijd beslist. Zondag staat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen
op het programma. Strawberries
speelt dan uit tegen Naarden, dat
twee punten voorsprong heeft en
op de tweede plaats staat. Deze
plek geeft na de laatste wedstrijd
recht op deelname aan play-offs
voor promotie. (Finn van Leeuwen)
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ne Jazz’ in Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 125 Santpoort-Noord. Van 16.00 tot
19.00 uur.
Vesperviering in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.

Maandag
19 mei

Donderdag
15 mei

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen. Gratis
speurtocht voor kinderen van
6/12 jaar.
Expositie van Gosia Bolwijn
in Inloophuis Kennemerland,
Wulverderlaan 51 SantpoortNoord. Te zien tot en met 6 juni.

Vrijdag
16 mei

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen. Gratis
speurtocht voor kinderen van
6/12 jaar.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden.
Film en muziek over het
wonderlijke leven van Erik
Satie in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Openbare discussieavond
over Europa in buurthuis De
Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Jubileumconcert door docent Paul de Jong in de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 67
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur.

Zaterdag
17 mei

Henk van Delden Straatvoetbaltoernooi op Plein
1945 IJmuiden. Van 09.30 tot
18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen. Gratis
speurtocht voor kinderen van
6/12 jaar. Workshop: ‘De stoel
als zelfportret’ door Marcella van Zanten. Deelname 20,. Van 13.00 tot 15.30 uur. Opgeven via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Stadsschouwburg Velsen:
‘De Tovenaar van Oz. Aanvang
19.00 uur.
A Stones Affair (Tribute to
the Rolling Stones) in de Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur.

Internetbankieren
Rabobank. Samen met ervaren
Rabobankadviseurs maakt u
praktijkoefeningen op de computer. Centrale Bibliotheek
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
09.30 tot 11.30 uur.
Clubavond bij Postzegelvereniging IJmuiden in één van
de zalen van de Adelbertuskerk, Sparrenstraat IJmuiden.
Aanvang 19.00 uur.
Muntenveiling bij Het Terras,
Stationsgebouw, Santpoortse
Dreef Santpoort-Noord. Vanaf
19.00 uur kan men de 150 kavels bekijken.

Zondag

Dinsdag

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen. Gratis
speurtocht voor kinderen van
6/12 jaar.
Nationaal Voetbaltoernooi
bij IJVV Stormvogels. Van
09.00 tot 18.00 uur.
Bierfestival op Ruïne van
Brederode, Velserenderlaan 2
Santpoort-Zuid. Toegang gratis. Consumpties en proefglas
koopt u ter plekke. Er wordt
gewerkt met betaalmunten.
GPS Speurtocht in Spaarnwoude. Start 12.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot
11.30 uur gratis aanmelden bij
de informatiestand bij Informatieboerderij Zorgvrij. Van
11.00 tot 16.00 uur Schaapscheren.
Oud Hollandse spellen in
speeltuin Zeewijk, Orionweg
700 IJmuiden. De speeltuin is
om 13.00 uur geopend.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden.
Zomerconcert
Conservatorium Amsterdam in kerkje
Stompe Toren. Aanvang 14.00
uur. Zie ook www.stompe-toren.nl.
Dasha Beltiukova (fluit) en
Vital Stahievitch (piano) in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Optreden bassist Cees van
der Oord met Combo ‘12 Yla-

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Energie(k) Café in teken
van energiezuinig wonen en
‘HOOM’ in Oma’s Kamer, Café
Middeloo, Driehuizerkerkweg
71 Driehuis. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
‘De Verleiders: de casanova’s
van de vastgoedfraude’. Aanvang 20.15 uur.

18 mei

20 mei

Woensdag
21 mei

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden.
Voetbalclinic VVH/Velserbroek op van der Aartsportpark, Van der Aartweg 12
Haarlem/Velserbroek.
Programma start om 14.00 uur en
zal tot circa 17.00 uur duren.
Voetbalclinic ter voorbereiding van Telstar Street League
op het hoofdveld in het Tata
Steel stadion in Velsen-Zuid.
Aanvang 19.00 uur. Iedereen
van 12 tot 16 jaar mag meedoen. Deelname is gratis.
Schrijfcafé Velsen. Van 19.00
tot 21.00 uur in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Van 19.30 tot 21.00
uur lezing ‘Actualiteiten familierecht’.

Donderdag
22 mei

Koffieochtend van 10.00 tot
12.00 uur voor 50+ in Bibliotheek Velserbroek. Deelname
gratis.

Onbeperkt eten en genieten

Wereldgerechten in
restaurant EETkeuken
Beverwijk - Japans restaurant
Hachi aan Meerstraat 94 in Beverwijk heeft een ingrijpende
verbouwing ondergaan en heet
sinds 16 april Wereldrestaurant
EETkeuken. Door het ernaast
gelegen pand erbij te trekken is
de oppervlakte van het restauran
verdubbeld. Ook is gekozen voor
een totaal vernieuwd concept,
dat uniek mag worden genoemd
in de regio. Onbeperkt genieten
van wereldgerechten voor een
vaste lage prijs, vanaf 23 euro.
De uitstekende sushi van restaurant Hachi is alom bekend in de
regio. Deze Japanse lekkernijen
worden nog altijd dagelijks vers
bereid. Maar daarnaast zijn nu
nog veel meer wereldgerechten
verkrijgbaar, zoals verse, huisgemaakte pizza, heerlijke malse lamskotelet of sliptong. En er
is volop keuze uit gerechten met
vis, vlees of groente in een dagelijkse wisselend aanbod van

dagverse en seizoensgebonden
producten. Ook is er een uitgebreid dessertbuffet met huisgemaakte patisserie en een ijsbar
met diverse soorten schepijs. Jupiler, tapbier, wijn, frisdrank, koffie en thee zijn inbegrepen bij de
prijs. Alleen voor sterke drank
geldt een geringe meerprijs.
Het concept van de Eetkeuken
is gebaseerd op zelfbediening,
maar ook zijn er gerechten die
direct voor de gasten worden
bereid. Een arrangement duurt
twee uur en kost op maandag,
dinsdag en woensdag 23 euro. Op alle andere dagen van de
week is dat 25 euro. Tegen meerkosten kan het arrangement
worden verlengd. Voor kinderen
gelden aangepaste tarieven.
De EETkeuken is zeven dagen
per week geopend van 17.00 tot
22.00 uur. Bel voor een reservering met 0251-212688 of kijk op
www.eet-keuken.nl.

Dag van Nationaal Park
Regio - De Nationale Parken zijn
een prachtige symfonie van Nederlandse natuur. Op 25 mei organiseren de 20 Nationale Parken de Dag van het Nationaal
Park met aandacht voor muziek.
Ook Nationaal Park Zuid-Kennemerland zit deze dag vol muziek:
de wind over het duinlandschap,
het geritsel in de bossen, en vogelzang rondom het Vogelmeer.
Iedereen is welkom op 25 mei om
de natuur te vieren in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland!
De dag van het Nationaal Park
sluit aan bij Fête de la Nature;
overal in het land worden leuke
buiten activiteiten georganiseerd.
Op deze feestelijke dag organiseert de Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie voor iedereen
van 11 tot en met 25 jaar ‘Elk Uur
Natuur!’. De schapen die rondlopen in de Kennemerduinen komen op visite bij het bezoekerscentrum en worden geschoren.
Liever met loeppotjes waterdiertjes bekijken? Ga mee op ontdekkingstocht langs de Zanderijvaart opzoek naar diersporen,
waterbeestjes en bodemdiertjes.

Of voeg je bij de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland voor de excursie voor beginnende vogelaars. Wie vieren zegt, zegt ook
cadeautjes! Alle bezoekers van
de Dag van het Nationaal Park
ontvangen een passend cadeautje: een unieke ringtone van een
ritmische mix van natuurgeluiden uit de Nederlandse natuur.
Zie ook www.npzk.nl.
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Officiële
oplevering
De Lantaarntjes

Schoonenberg Bestuursborrel

Clubs werken samen
aan veiliger sportpark
Velsen - De recente inbraken
en vernielingen op Sportpark
Schoonenberg zijn voor de verenigingen aanleiding om nauwer te gaan samenwerken op
het gebied van veiligheid. Dat
bleek tijdens de tweede Schoonenberg Bestuursborrel die afgelopen zaterdag bij korfbalvereniging DKV werd gehouden.
Burgemeester Weerwind was
naar Velsen-Zuid gekomen om
met de bestuursleden te praten
over de incidenten van de afgelopen maanden. Bij VV IJmuiden
en Telstar veroorzaakte een koperdief veel schade en bij Strawberries werd vorige week door
hangjongeren een stuk kunstgras in brand gestoken. In alle
gevallen loopt de schade in de
duizenden euro’s. Tijdens de bestuursborrel werd duidelijk dat
de overlast vooral in het voorjaar
en de zomermaanden groot is.
Wijkagent Hans Dijkstra gaf uitleg over de aanpak van de politie. ,,Mijn collega’s en ik spreken
groepen jongeren aan en delen
zo nodig bekeuringen uit. Dat
is al een paar keer gebeurd. Er
is sprake van overlastgevende

jeugd. Het is over het algemeen
geen crimineel gedrag.’’ Over de
koperdiefstallen had Dijkstra
goed nieuws: vorige week heeft
de politie dankzij een alerte getuige een Amsterdammer aangehouden die inmiddels heeft
bekend de inbraken en diefstallen te hebben gepleegd.
De burgemeester gaf aan dat de
verenigingen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. ,,En
die wordt de komende jaren alleen nog maar groter omdat de
gemeente minder geld te besteden heeft’’, aldus Weerwind. In
reactie hierop deed Friso Huizinga, voorzitter van hockeyclub
Strawberries, een oproep om elkaar nog beter te informeren
over incidenten op het sportpark. In deze mailgroep worden ook de wijkagent, beleidsmedewerkers van de gemeente
Velsen en de middelbare scholen opgenomen. ,,Het is belangrijk om te weten wat er op elkaars velden gebeurt’’, stelde
Huizinga.
De volgende Schoonenberg Bestuursborrel vindt in het najaar
plaats bij VV IJmuiden.

IJmuiden - De renovatie van De
Lantaarntjes aan de Orionweg is
bijna afgerond. Wethouder Floor
Bal en Ted Kuné, directeur van
Woningbedrijf Velsen, verrichten
op donderdag 22 mei om 12.15
uur de officiële handeling. In december 2013 zijn de twee blokken met huurappartementen al
opgeleverd. Het laatste blok met
koopappartementen is nu zo
goed als klaar. Op dit moment
wordt er nog wel gewerkt aan
de eengezinswoningen die bij
dit complex horen. Alle appartementen zijn verhuurd en op
één na verkocht. Het bijzondere
van dit project is dat elk appartement een grote mooie buitenruimte heeft. De appartementen
op de beletage hebben een balkon over bijna de hele breedte van de woning. De meeste
appartementen op de bovenste verdieping hebben een dakterras. Iets wat in IJmuiden niet
veel voorkomt. Het terras is iets
verdiept gebouwd met glazen
schermen waardoor er voldoende beschutting is tegen de wind.
De overige appartementen hebben een buitenruimte die bijna
tweeënhalve meter diep is en
met glazen lamellen is af te sluiten. Dat levert extra woonruimte op en een plek om al in het
voorjaar te genieten van de zon.
Woningbedrijf Velsen is blij met
het resultaat van deze renovatie. Het is een mooi karakteristiek gebouw en door het goed
te isoleren, te moderniseren en
uit te breiden aan de achterzijde zijn er unieke appartementen
ontstaan. Soms is sloop noodzakelijk, maar in dit geval betekent
renovatie weer voor jaren woonplezier voor de huurders en kopers.

VriendenLoterij
vervult hartenwens

Velserbroek - Joyce Brand uit
Velserbroek kreeg onlangs een
grote verrassing van de VriendenLoterij.
Stichting Pink Ribbon, waar Joyce ambassadeur van is, deed
een aanvraag bij het VriendenFonds van de loterij om de hartenwens van Joyce in vervulling
te laten gaan. Joyce ontving een
cheque van de VriendenLoterij voor een weekendje weg met
haar gezin.
In de maand februari konden
gezondheids- en welzijnsorganisaties, clubs en verenigingen
in Noord-Holland een aanvraag
doen bij het VriendenFonds, een
nieuw initiatief van de VriendenLoterij, voor een bijdrage om een
hartenwens van een betrokkene
te realiseren. Het VriendenFonds
is bedoeld voor kleine, concrete en materiële wensen die bij-

dragen aan het welzijn van deze personen. Ambassadeurs-coordinator Mariette Nieuwboer
deed namens Pink Ribbon een
aanvraag bij het VriendenFonds
voor een weekendje weg: ,,Onze
ambassadeur Joyce Brand heeft
borstkanker gehad met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Joyce is een fantastische moeder,
vrouw en ook nog eens een geweldige ambassadeur. Met haar
blog op onze site helpt, adviseert en steunt ze veel lotgenoten. We gunnen het Joyce dat ze
drie nachten helemaal weg kan
met haar gezin. Toen ze midden
in haar chemokuur zat kon een
week vakantie van het gezin niet
doorgaan, omdat ze koorts kreeg
en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Joyce en haar
gezin hebben zeker een weekendje weg verdiend!’’

Jeugd voetbalclinic
bij VVH/Velserbroek
Velserbroek - Woensdag 21
mei houdt VVH/Velserbroek een
voetbalclinic voor leden en nietleden. Nog beter leren voetballen door training van een profvoetballer, Anthony Correia, aanvoerder van Telstar. Jeugd tussen
de 5 en 12 jaar is welkom om aan
deze voetbalclinic deel te nemen.
De deelname is gratis. Het programma start om 14.00 uur en
zal tot circa 17.00 uur duren. Inschrijven kan via het e-mail
adres vvhopendag2014@gmail.
com. Vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer en e-mail
adres. Geef ook aan of je al lid
bent van een voetbalvereniging.
‘Met vriendschap komen de
prestaties’, dat is al jarenlang
het motto van VVH/Velserbroek,
want dit is een voetbalvereniging waar je je gauw thuis voelt.
VVH streeft ernaar dat iedereen
met plezier voetbalt. Sportiviteit
en respect zijn dan ook belangrijke uitgangspunten binnen de
vereniging. Elke week werkt een
gemotiveerde groep van vrijwilligers aan een heerlijk en optimaal sportklimaat voor de ruim
350 leden.
VVH/Velserbroek is specifiek
op zoek naar de jongste jeugd.

Ben jij tussen de 5 en 12 jaar
oud? Kom dan kennismaken met
VVH/Velserbroek op woensdag
21 mei aanstaande.
VVH/Velserbroek is niet de
grootste maar wel de leukste
en meest unieke voetbalvereniging. Zij beschikken over het
mooiste voetbalcomplex in de
regio, met een perfect kunstgrasveld en een prachtige kantine. Ook hebben ze zeer betrokken en goed opgeleide trainers
voor ieder team. Niet voor niets
zijn ze door het grote AC Milan
gekozen als een gekwalificeerd
AC Milan voetbalschool in de regio Haarlem/IJmond, die trainen
volgens het AC MILAN concept.
Door het mooie kunstgrasveld
gaan trainen en wedstrijden altijd door. Er is gelijke aandacht
voor alle leden. VVH/Velserbroek
biedt een uniek voetbalrapport
en een diploma voor de jeugd.
Het lidmaatschap kost vanaf 25
euro per seizoen voor mini’s en
eerstejaars F-pupillen.
VVH/Velserbroek is te vinden in
het Van der Aartsportpark aan
de Van der Aartweg 12, op de
grens van Haarlem en Velserbroek. Zie ook www.vvhvelserbroek.nl.

GroenLinks nodigt uit:
Scootmobielcursus
Velsen - Gehandicaptenberaad
Velsen (GBV) heeft in de maand
mei en juni een tweede scootmobiel-cursus voor beginnende scootmobielgebruikers gepland. Martin Post (rijschoolhouder) heeft met zijn enthousiasme al bij veel mensen de angst
weggenomen om de scootmobiel te gebruiken met het aanleren van praktische vaardigheden. Deze mensen beleven nu
veel plezier aan hun scootmobiel en blijven mobiel. Meedoen
aan een cursus van drie middagen kost 5 euro, inschrijven gaat
via John Schoor van het GBV, via
0255-523453.

Evenement ‘Europa
en de nieuwe energie’
Beverwijk - Op maandag 19 mei
organiseren de lokale GroenLinks afdelingen Heemskerk/
Uitgeest, Beverwijk en Velsen in
samenwerking met de Europese
fractie van GroenLinks een evenement in buurthuis Wijk aan
Duin. Onder de noemer ‘Europa en de nieuwe energie’ wordt
een GroenLinks alternatief gepresenteerd voor het gebruik
van fossiele brandstoffen, Het lokaal en op duurzame wijze produceren van energie is volgens

GroenLinks niet alleen schoner, het levert ook veel banen op
en het maakt Europa minder afhankelijk. Op deze avond spreken onder meer Jeroni Vergeer
(Kandidaat-Europarlementarier voor GroenLinks), Joost Kok
(Energiek Velsen) en Jan Willem
Verhoog (Wijk aan Zeeër Energie
Kollektief). Iedereen is van harte welkom, het evenement start
om 20.00 uur. Buurthuis Wijk aan
Duin is gevestigd aan de Wilgenhoflaan 2c.

www.
www.

.nl
.nl
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Velsen niet in de prijzen
Velsen - De Fietsersbond heeft
op donderdag 8 mei bekend gemaakt dat Zwolle de titel Fietsstad 2014 heeft gewonnen. De
lokale afdeling van de Fietsersbond in Velsen vindt het jammer
voor de gemeente, maar begrijpt
de keuze van de jury. Woordvoerder M. Griekspoor: ,,Velsen is nog niet klaar voor de titel, maar de nominatie bevestigt
dat de gemeente absoluut op de
goede weg is.”
De jury is onder de indruk van
wat er de afgelopen jaren in Velsen is gedaan. In het juryrapport roemt zij het lef van de gemeente om voor de fiets te kiezen, bijvoorbeeld op de Pontweg,
het breedste fietspad van Nederland. M. Griekspoor, is het daarmee eens. ,,Velsen heeft de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt. Wij willen de gemeente oproepen om verder te

gaan op deze weg, met lokale bestuurders die oog hebben
voor het belang van de fietser.”
De gemeente Velsen is goed op
weg, maar volgens de Fietsersbond is het wel zaak dat de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg. ,,De Lange Nieuwstraat in IJmuiden is jarenlang
een groot probleem geweest, die
wordt nu gelukkig aangepakt. In
de toekomst hopen we samen
met de gemeente nog heel veel
te verbeteren voor fietsers in Velsen.”
In totaal deden 19 gemeenten
mee aan de verkiezing van Fietsstad 2014. Naast Eindhoven en
winnaar Zwolle waren ook Almere, Enschede en Velsen genomineerd voor de prijs. De verkiezing van Fietsstad 2014 wordt
mede mogelijk gemaakt door
Profile de Fietsspecialist en Klaver Group.

Sponsoractie van Multimate

4964 euro klustegoed
voor IJmuidense clubs
IJmuiden - Vorige week heeft
Multimate Bouwmarkt in IJmuiden de Win-Win-sponsoractie
afgesloten. Bij besteding van iedere 20 euro kreeg de klant een
voucher met één 1 euro en één
2 euro deel. Het deel met de 1
euro kon worden gespaard voor
een vereniging naar keuze en het
2 euro deel kon je later inleveren
als kortingsbonnetje.
Totaal werd er door de klanten
maar liefst 4964 euro gespaard
voor de vijf geselecteerde verenigingen. Een fantastisch resultaat dus. Na het tellen van de
vouchers bleek dat de klanten de
verschillende verenigingen als
volgt hadden gesponsord: 2178
euro voor Speeltuin de Veilige
Haven; 883 euro voor Voetbalver-

eniging IJmuiden; 791 euro voor
Voetbalvereniging SVIJ; 577 euro
voor IJmuider Harmonie en 535
euro voor Scoutinggroep IJmond
Trekkers. Het gesponsorde bedrag mag door de vereniging bij
Multimate besteed worden aan
klusproducten om hiermee bijvoorbeeld het clubgebouw of de
kleedkamers op te knappen.
Bedrijfsleider Ben Schafstall is
blij dat op deze manier de betrokkenheid van Multimate
IJmuiden met de IJmuidense verenigingen wordt bevestigd. Maar
vooral de Multimate klanten worden bedankt voor hun spontane en welwillende medewerking.
Zonder hen zou deze sponsoractie niet geresulteerd hebben in
dit geweldige bedrag.

Competitie
eindigt voor
Stormvogels in
mineur

Energie(k) Café in teken
van energiezuinig wonen
Driehuis - Lokale duurzame
energiecoöperatie
Energiek
Velsen heeft dit voorjaar het
energiezuinig wonen concept
van Hoom in Velsen geïntroduceerd. Deze krant berichtte
hier eerder over. Nu organiseert
de coöperatie dinsdag 20 mei
samen met Hoom tijdens het
Energie(k) Café in Oma’s Kamer van Café Middeloo in Driehuis een avond over het thema
energie besparen in de woning.
,,Nadat we in maart de wijken
in zijn geweest, hebben diverse
Velsenaren een energiebesparingsadvies aangevraagd. Met
hen gaan we verder kijken hoe
we hun huis kunnen verduurzamen zonder dat de woonlasten
omhoog gaan.’’ Aan het woord
is Ron de Graaf, directeur van
Hoom. ,,Niet alleen bespaar je
op energiekosten, het comfort
in je huis gaat ook direct omhoog.” Oprichters van Energiek Velsen Douwe van Rees

en Joost Kok haken in: ,,In het
voorjaar zijn de meeste mensen met andere zaken bezig
dan bijvoorbeeld woningisolatie. Maar juist in die maanden
is het handig je woning aan te
pakken voor de komende winter.” Er wordt enthousiast op de
Hoom aanpak gereageerd. Los
van Energiek Velsen ligt er een
raadsvoorstel bij de gemeenteraad voor subsidie op woningisolatie. Op die manier wordt
het extra interessant nu actie te ondernemen. De wethouder van milieu zal tijdens het
Energie(k) Café ook aanwezig
zijn. ,,We zien duurzame energie
in Velsen steeds dichterbij komen. Op 20 mei beantwoorden
we graag vragen van bewoners.
Iedereen is van harte welkom
en we hopen op een hoge opkomst.’’
Aanvang 20.00 uur. De toegang
is gratis. Zie ook www.energiekvelsen.nl.

Velison Wonen koopt
woningen Bouwfonds
IJmuiden – Velison Wonen neemt
vijf woningen af van Bouwfonds
in het nieuwe woongebouw (blok
10) in Oud IJmuiden. De bouw
gaat in het najaar van start. Het
gaat om het woongebouw dat op
het braakliggend terrein tegenover
het Thaliatheater aan de Oranjestraat en Frogerstraat in IJmuiden
zal worden gerealiseerd. Blok 10 is
een appartementencomplex bestaande uit 27 woningen.
Nadat Velison Wonen in 2012 haar
derde project De Voorwaarts in
Oud IJmuiden opleverde, kwam
voor de corporatie in principe
een eind aan het bouwen in Oud
IJmuiden. Eerder al leverde Velison Wonen de woongebouwen
De Vreede en De Vrijheit op in het
gebied. Met de drie woonblokken heeft Velison Wonen in totaal

146 woningen gerealiseerd in Oud
IJmuiden. Velison Wonen vindt het
echter belangrijk dat de ontwikkeling van Oud IJmuiden doorgaat
en is daarom blij dat de uitgestelde bouw van blok 10 toch van start
gaat.
De corporatie was dan ook graag
bereid om een vijftal woningen
van Bouwfonds af te nemen.
Velison Wonen koopt van Bouwfonds vijf levensloopbestendige appartementen in blok 10 op
de eerste verdieping. Het gaat om
twee– en driekamerappartementen die de corporatie gaat verhuren in de sociale huur. Met het
hervatten van de bouw in Oud
IJmuiden komt het woongebied
weer een stap dichter in de buurt
van voltooiing van het ambitieuze
plan voor Oud IJmuiden.

‘Lucia de B.’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 16 en woensdag 21 mei, 20.30 uur draait het
Witte Theater, Kanaalstraat 257
de film ‘Lucia de B.’ Toegang 7,50.
De film ‘Lucia de B.’ is een verfilming van één van de meest
spraakmakende zaken van de
afgelopen jaren.
Lucia de Berk is een eigenzinnige verpleegster die argwaan
wekt als ze voor de zoveelste keer bij een onverklaarbaar
sterfgeval betrokken is. Het ziekenhuis schakelt de politie en
het Openbaar Ministerie in en

de jonge parketsecretaris Judith
krijgt het dossier van Lucia de B.
op haar bureau.
De ‘Engel des Doods’, zoals de
pers Lucia noemt, heeft geen
sporen achtergelaten en weigert
met de rechercheurs te praten.
Toch wordt ze uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor vier
moorden en drie pogingen. Kort
hierna worden er echter vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de test en Judith begint
te twijfelen. Is Lucia wel schuldig?

IJmuiden - Tegen het in degradatie verkerend FC Uitgeest heeft
Stormvogels op sportpark Zeewijk
een heel ongelukkige wedstrijd
gespeeld. Driekwart van de wedstrijd was Stormvogels de betere
ploeg, maar moest uiteindelijk de
overwinning laten aan FC Uitgeest,
dat in degradatienood verkeert. FC
Uitgeest is door deze overwinning
gelijk geëindigd met Pancratius en
een degradatiewedstrijd is daardoor noodzakelijk. Binnen een minuut scoorde Jurjen Dikker voor
Stormvogels in buitenspelpositie en voordat Stormvogels in de
tweede helft wist waar men mee
bezig was, keken de IJmuidenaren
tegen een 0-2 achterstand aan.
Eerst was het in de derde minuut
Joost de Jong en zes minuten later de 17-jarige Lester Half die de
roos troffen. Na deze tegentreffers
ging Stormvogels er een schep
boven op doen en na een kwartier
spelen verkleinde Jurjen Dikker de
achterstand met zijn hoofd tot 1-2.
Tot aan de rust bleef Stormvogels
de bovenliggende partij, maar het
sterk verdedigend ingestelde FC
Uitgeest gaf bijna geen kans meer
weg. Reeds na zes minuten in de
tweede helft trok Stormvogels de
stand weer gelijk. Een voorzet van
Erik Homan werd door Leroy de
Graaff keihard op de lat gekopt
om vervolgens door Kevin Sterling
in de rebound ingeschoten te worden, 3-2. Stormvogels bleef domineren, maar moest toch toestaan
dat FC Uitgeest op de counter halverwege de tweede helft uit een
vrije trap door Nick van der Valk
langszij kwam, 3-3. Onverdroten
zette Stormvogels na de gelijkmaker aanval na aanval op en FC Uitgeest leek rijp voor de sloop. Kansen kwamen er voor Jurjen Dikker (tweemaal), Erik Homan, Micha Plug en Bastaan Scholten,
maar hun schoten ketsten constant af op een kluwen van benen. En weer op de counter kwam
FC Uitgeest zeven minuten voor
het einde op voorsprong. Na een
scrimmage bokste doelman Sebastiaan de Lijzer de bal half weg
voor de voeten van Lester Half die
met een poeier zijn ploeg op voorsprong bracht, 3-4. Hierna was er
geen doorkomen meer aan voor
Stormvogels omdat FC Uitgeest
zich helemaal ingroef. Doelman
De Lijzer was nog het dichtst bij
een doelpunt toen hij vanaf 45 meter een pegel op het doel van FC
Uitgeest afvuurde, maar doelman
Alders spectaculair een redding
zag brengen. Met 34 punten uit
26 wedstrijden eindige Stormvogels seizoen 2013-2014 op een zevende plaats. Ondanks dat Stormvogels zaterdag in Amsterdam tegen FC Amsterdam met 0-1 won,
doen de IJmuidenaren mee aan
de nacompetitie. Hun eerste wedstrijd wordt zaterdag tegen Olympia Haarlem in Haarlem-Zuid gespeeld.
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GHB ontdekt
bij verkeerscontrole

Bloed, zweet en tranen
voor IJmuiden F1
Velsen-Zuid - Hoewel het in
theorie nog mogelijk was voor
IJmuiden F1 de kampioenstitel te
halen had de tegenstander, DSS,
hun feestje al gevierd. IJmuiden
moest de koploper verslaan en
volgende week de wedstrijd tegen Bloemendaal nog winnen.
Dan zou het uiteindelijk draaien om de punten. In eerste instantie leek het erop dat DSS
iets te voorbarig was in hun conclusie. Gedurende de eerste helft
gaf IJmuiden geen meter toe.
De uittrappen van Luca Pronk
waren weergaloos. De verdediging stond als een huis. IJmuiden hield DSS op hun eigen
helft goed in bedwang. Aanvallen werden keurig opgebouwd.
Vlak voor rust viel de verdiende 1-0 door Lorens Hoeve. Na
de thee kwam DSS redelijk terug in de wedstrijd en kon direct de stand op gelijke hoog-

te brengen. Uit een voorzet van
Hoeve kon Finn Bakker hetzelfde
kunstje flikken: 2-2. De spanning
zinderde over het veld. Diverse
doelpogingen van Levi Kiewiet,
Jos Bomas, Kelvin Haasnoot en
Cas Peetoom troffen geen doel.
Ook de kopbal van Daan Hensen
trof het net niet. Achterin werd
flink gestreden.
Jelle Haeser verdedigde prima
uit en Danylio Pronk blokte iedere tegenaanval. In de stromende
regen en met modder besmeurde gezichten vocht IJmuiden
voor de winst. Toch was het DSS
die zich de uiteindelijk kampioen mocht noemen. Met 2-3 waren ze IJmuiden net een streepje
voor. Na het fluitsignaal vloeide
er hier en daar wat tranen maar
het team van Martijn Haeser en
Bo Bakker ging strijdend ten onder. IJmuiden F1 mag trots zijn
op zichzelf.

Santpoort-Noord - Vorige week
donderdagmiddag hield de politie een algemene verkeerscontrole ter hoogte van de Hoofdstraat
in Santpoort-Noord. Agenten
hielden een 41-jarige bestuurder
uit Alkmaar staande. In de kofferbak trof de politie een fles aan
met vermoedelijk de harddrugs
GHB. Nader onderzoek leverde
nog twee flessen op met mogelijk dezelfde inhoud. De verdachte had een tas bij zich met een
behoorlijke hoeveelheid geld. De
man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij
is in verzekering gesteld.

Hardrijders
rijbewijs kwijt
Santpoort-Noord - Vorige
week maandagmiddag heeft de
politie op de N208 (70 km) van
drie hardrijders het rijbewijs ingevorderd. De bestuurders haalden snelheden van 139 tot 148
km per uur. Tussen 16.00 en
18.00 uur werden in totaal vijf
hardrijders staande gehouden
en bekeurd. Van honderden bestuurders die uit de richting van
Haarlem kwamen, werd de snelheid gemeten.

Schuur met
haardhout
afgebrand
Santpoort-Noord - Afgelopen zondagavond, rond kwart
voor zeven is op het Spekkenwegje een schuur afgebrand.
In de schuur lag zo’n 40 kuub
haardhout. Ook een naast gelegen schuur en een confirenhaag
raakten door de brand beschadigd. Aangezien brandstichting
niet is uit te sluiten, doet Forensische Opsporing van de politie
nader onderzoek.

Hennepkwekerij
ontmanteld

Explosief opgedregd
uit haven van IJmuiden
IJmuiden - Bij baggerwerkzaamheden is maandagmiddag
een explosief opgedregd. Omdat
onduidelijk was wat het precies
was is een groot gedeelte van de
haven afgezet voor onderzoek.
De Explosieven Opruimingsdienst Dienst (EOD) is opgeroepen om onderzoek te ko-

men doen en ondertussen was
het schip welke aan de kade lag
afgezet. Na onderzoek van de
EOD bleek het om een granaat
zo groot als een colafles te gaan.
Het explosief is meegenomen en
op het strand van IJmuiden tot
ontploffing gebracht. (foto: Mizzle Media/Ernst van Zijl)

IJmuiden - Afgelopen zondagmiddag heeft de politie aan de
IJmuiderstraatweg in een woning een volledig operationele
hennepkwekerij aangetroffen. Er
stonden zo’n 170 planten in deze kwekerij, die is ontmanteld. In
de woning zijn drie verdachten uit
Haarlem en Amsterdam aangehouden, in de leeftijd van 21 tot
37 jaar oud. Bij het verdere onderzoek in de woning trof de politie
een groot geldbedrag aan en dit
is door politie in beslag genomen.
Verder zijn er ook nog drie auto’s meegenomen. Alle verdachten zitten op dit moment nog vast.

‘Controles op illegaal gebouw?’

HHBK adviseert en zorgt
voor Wabo-vergunning
Velsen - Enkele jaren geleden
heeft de gemeente Velsen financiële middelen beschikbaar gesteld voor handhaving binnen de
gemeente Velsen, met name in
het havengebied. Dit wordt onder meer gericht op het illegaal
bouwen en gebruiken van gebouwen en terreinen.
Inmiddels merken Rob Basjes
en Leon Janmaat van Het Hollands Bouwkundig Adviesbureau (HHBK) hiervan de gevolgen. Veelvuldig komen particulieren en bedrijven geschrokken
het kantoor binnenlopen met de
mededeling dat de gemeente is
langs geweest. De paniek slaat
vaak toe omdat ter plaatse wordt

gemeld dat de illegale situatie
gesloopt moet worden, omdat
er nooit een vergunning voor is
afgegeven en dat er een dikke
boete volgt als dat niet gebeurt.
De ervaring leert echter dat bij
bestudering van de zaak veelal meer mogelijk is dan in eerste
instantie door de ambtenaar is
verteld. Door vooraf goed onderzoek te doen en vervolgens een
Wabo-vergunning aan te vragen
kan een illegale situatie in de
meeste gevallen alsnog gelegaliseerd worden.
Het Hollands Bouwkundig Adviesbureau B.V., Trawlerkade 25,
IJmuiden, 0255-707850. Zie voor
meer informatie www.hhbk.nl.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in
restaurant. Men betaalt, afhankelijk van de maaltijdkeuze 6,50
of 7,50 euro voor een driegangen diner. Vooraf reserveren is
niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 23 mei: minestronesoep, pasta met zalm,
salade en Tiramisu. Kosten 6,. Aanvang 12.30 uur. Reserveren maandag 19 mei tussen 1112 uur.
Afsluiting seizoen met linedans demonstratie. Zaterdag
17 mei van 14.00 tot 17.00 uur.
Sjoelen op vrijdagmiddag.
Men kan van 14.30 tot 16.30
uur terecht voor spelletjes,
waaronder sjoelen, een hapje uit de frituur een drankje en
leuke muziek. Vrije inloop.
Gym voor minder mobiele ouderen Woensdagochtend
vanaf 11.00 uur. Meer informatie: Marcel Stam, 023-5 396528.
Rollatorkeuring op maandag
2 juni dor firma Medipoint. Van
10.00 tot 12.00 uur. Kleine gebreken worden ter plekke gerepareerd. Toegang gratis.
Expositie De Boshoek tot 2 ju-

Ouderennieuws

ni gedurende de openingstijden.
Gebouw Waterstaete, Dokweg 27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs:
maandag- t/m vrijdagochtend van
09.00 – 13.00 uur en van 13.30
tot 17.00 uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreekuur op afspraak. Tel. 0888876900.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor
kan men bellen of langskomen
om een afspraak te maken. Tel.
088-8876900.
KBO afd. Velsen, Wally de
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997
06-17044490
Prachtige vaartocht over de
Vecht. Kosten, incl. koffie met
gebak, koffietafel en de vaartocht, 42,50 eur. Meer informatie via Wally de Vries-Ooms.
ANBO afdeling IJmuiden,
Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse
Moezel-SaarRijn herfstreis. Zondag 19 t/m
26 oktober. Inlichtingen: Mw.
B. Wit-Mateboer, 0255-510797,
06-22197237 of teunenbetty@
versatel.nl
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Dansend
gymmen op
De Beekvliet

‘t Mosterdzaadje

Alles over Eric Satie
en een gouden duo
Santpoort-Noord - Op vrijdag 16 mei om 20.00 uur staat ‘t
Mosterdzaadje in het teken van
Eric Satie. In het programma Absint gaan Gea Passie en Johanan Havinga door middel van pianomuziek, film, verhaal, dans
en zang een ode brengen aan de
Franse componist Eric Satie.
Het programma bestaat uit twee
delen. Eerst wordt het leven van
Satie verteld en gezongen en na
de pauze wordt de film ‘Satie and
Suzanne’ gedraaid.

Zondag 18 mei om 15.00 uur treden in ‘t Mosterdzaadje op de
fluitiste Dasha Beltiukova en de
pianist Vital Stahievitch. Dit duo
van topklasse heeft een programma met Dvorak, Prokofiev en pianosolo Mendelssohn. ‘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.

Avondvierdaagse
Brederode Daltonschool

Santpoort-Zuid - Op dinsdag
13 mei gaat de Avondvierdaagse
van de Brederode Daltonschool
in Santpoort zuid van start. Vier
dagen lang wandelen, liedjes
zingen en plezier maken met elkaar, dat is waar het om draait.
Samen wandelen en buiten spelen is niet alleen leuk, maar ook
goed voor je en daarom is het
thema van de Avondvierdaagse
dit jaar Fit en Fruitig.
De avondvierdaagse heeft een

sportief karakter, maar steeds
vaker lijkt het een groot snoepfestijn. Sommige kinderen hebben het zo druk met snoepen dat
ze vergeten te lopen. Daarom
moedigt de organisatie van de
Avondvierdaagse ouders en kinderen dit jaar aan om in plaats
van grote hoeveelheden snoep
ook op zoek te gaan naar gezonde alternatieven.
Op dinsdag 13 mei start de
avondvierdaagse met een warming up van personal trainer,
Sharony van der Wiel uit Santpoort-Noord. Om het thema Fit
en Fruitig op een leuke manier
onder de aandacht te brengen
en de Avondvierdaagse zo feestelijk mogelijk te starten, mogen
de kinderen dit jaar verkleed aan
de start verschijnen. En degene
die het mooist verkleed of versierd is wordt beloond met een
leuke sportieve prijs. Daarnaast
worden er appels uitgedeeld
en kunnen ouders en kinderen
op donderdag, voor de start, op
school aanschuiven voor een gezonde pastamaaltijd.
Op vrijdag 17 mei, de slotavond,
zullen de kinderen feestelijk binnen gehaald worden door opa’s,
oma’s, vaders, moeders en andere bekenden en niet te vergeten
dweilorkest Doeie uit Heemskerk.

Velserbroek - Gymles is voor de
meeste kinderen de leukste les
van de week. Lekker klimmen,
rollen, tikken enzovoorts. Deze week zijn daar op De Beekvliet ook nog heel wat danspassen bij gekomen. Een professionele danslerares liet de kinderen eens op een heel andere manier bewegen tijdens de gymlessen. Dansdocente Mariëlle Lucas van Dansstudio Michelle uit
Velserbroek is van alle markten
thuis; moderne dans, klassiek
ballet of hiphop, zij draait haar
hand er niet voor om. Aan de
groepen 5, 6 en 7 werden door
haar de fijne kneepjes van hiphop bijgebracht. Eerst een warming-up, dan een echte choreografie aanleren en daar hoort bij
hiphop natuurlijk absoluut het
echte bouncen bij. Het werd allemaal in vliegende vaart opgepikt door de dolenthousiaste kinderen. Voor de voetballers, hockeyers en zwemmers was het
wel even wennen om met de
maat rekening te moeten houden en dat er geen puntentelling was. Tegelijkertijd zagen de
dansdocentes toch heel wat bekende gezichten tegenover zich,
aangezien in Velserbroek dansen duidelijk een van de populairste sporten is. De leerlingen
van groep 8 kregen hun eigen
programma aangeboden. De bekende Velsense musicalactrice Eline Schmidt had heel veel
nuttige tips en oefeningen voor
de afscheidsmusicals van deze
groepen. Een mooie samenwerking tussen een basisschool met
hart voor sport en bewegen en
een dansstudio.

Muntenveiling
Santpoort-Noord - Maandag
19 mei houdt de Numismatische Kring Kennemerland haar
maandelijkse bijeenkomst in Het
Terras, Stationsgebouw aan de
Santpoortse Dreef. Vanaf 19.00
uur is de zaal open, met natuurlijk alle gelegenheid om de
150 kavels, die worden geveild,
goed te kunnen bekijken. Voor
meer informatie: telefoon 0235383754 of 06-26404240.

D1 VVH/Velserbroek
Kampioen

Velserbroek - In de laatste
wedstrijd van de voorjaarscompetitie werd de D1 van VVH/
Velserbroek, onder leiding van
Duncan van Leen en de trainers
Mark van Wijk en Mathijs Raspoort, op het Van der Aartsportpark in Haarlem kampioen in
hun klasse tegen HBC uit Heemstede. De thuisploeg had genoeg aan een gelijkspel maar is
voor zekerheid gegaan en heeft
met winst het kampioenschap
behaald met een verdiende 5-2
overwinning. Al in de eerste helft
werd een haast onoverbrugbare
voorsprong van 4-0 bereikt. De
tweede helft was van minder ni-

veau, HBC drong wel aan maar
de thuisploeg hield danig stand.
In de tweede helft werd nog wel
2 x tegen gescoord maar in de
slotfase bepaalde Sam de eindstand op 5-2. Na het laatste fluitsignaal stormde zowel spelers
als de toeschouwers het veld op
om de kinderchampagne te ontkurken. Ondanks de regen werd
het op het veld één groot feest
die in de kleedkamer voortgezet
werd. In de kantine kregen de
kampioenen patat en limonade.
31 Mei en 1 juni is er bij VHH/
Velserbroek een toernooi waar
de kampioenen hun kracht weer
zullen laten zien.

Nieuwe expositie in
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord - Vrijdag 2 mei
maakte de kunstwerken van Gosia Bolwijn in Inloophuis Kennemerland plaats voor de nieuwe
expositie van de Haarlemse kunstenares Yvonne Kok.ij maakt
vaak gebruik van verschillende
technieken, zoals houtskool, pastel, krijt, spuitbussen acrylverf, eigen foto’s, grafische technieken,
met als ondergrond Dibond (een
soort aluminium) of canvas. Haar
hoofdtechniek is acrylverf op canvas. Door het maken van veel foto’s krijgen vele gebeurtenissen
een blijvend beeld voor haar. Haar
ervaringen, foto’s, fascinatie voor
filosofische inzichten en de rauwe randjes in ons bestaan zorgen
voor haar grootste inspiratiebronnen. Haar werken kenmerken
zich dan ook door heldere kleuren, eigentijds, explosief met een
rauw randje.
Iedereen is van harte welkom om
tijdens de openingsuren van In-

loophuis Kennemerland (een veilige plek voor kankerpatiënten en
hun naasten) deze expositie te
komen bewonderen. Yvonne exposeert tot 6 juni 2014. Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan 51.
Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl.

Scooterrijdster
gewond

Velserbroek- Een scooterrijdster
is afgelopen woensdagochtend
gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Vlietweg. De fietser
en de snorscooter kwamen met
elkaar in botsing bij de oversteek
voor de bocht bij de Westbroekerweg. De vrouw is door ambulancepersoneel opgevangen en na
de eerste zorg naar het ziekenhuis
overgebracht voor verdere behandeling. (foto: Michel van Bergen)
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Bierfestival
op Ruïne van
Brederode

Ris en Beeksma geven
gul met Paasactie
IJmuiden - ,,Het werd een bonbonei met een turquoise strik,
want die past zo mooi bij het
interieur’’, had Jan Krijger uit
Velsen-Zuid bedacht. Elk jaar
koopt hij wel zo’n mooi bonbonei bij Beeksma Banket voor
zijn echtgenote Willy en dat
is inmiddels al heel wat jaartjes het geval. Samen genieten
ze wekenlang van de heerlijke
chocola. En zelfs de kruimeltjes
van het grote ei worden nog opgepeuzeld, als beleg op een beschuitje.
Dit jaar was de traktatie van het
bonbonei bij Jan en Willy echter bijzonder groot, want bij het
ontmantelen van het grote ei,
en dat duurde even, bleek hun
ei recht te geven op de waardebon van 300 euro van Juwelier
Ris. Willy heeft al een mooie besteding gevonden voor de bon.
,,Mijn dochter en twee kleindochters mogen hem samen
besteden’’, lacht ze.
De spanningen liepen nog

hoog op bij Beeksma Banket,
want het duurde lang voor de
winnaar zich meldde. ,,We waren even bang dat de winnaar
misschien in Friesland of het
buitenland woonde, want ook
daar gingen paaseieren naar
toe’’, zegt Gerard van Roode, eigenaar van Beeksma Banket.
Maar gelukkig kwam het paasei
goed terecht, bij trouwe klanten,
dat is toch altijd het leukst. Zijn
vrouw Nelleke (rechts op de foto) reikte de prijs uit aan het
echtpaar Krijger. Deze paasactie werd is een actie van Juwelier Ris en Beeksma Banket.
Een andere paasactie was het
raden van het aantal paaseitjes
in een bokaal op de toonbank.
Meer dan 1500 mensen deden
mee met het moeilijke schatten.
Meneer Swiezerijn uit IJmuiden
raadde het precieze aantal: 524.
Hij was erg blij met zijn prijs,
een prachtige taart, die hij voor
zijn verjaardag op 31 mei heeft
besteld.

DCIJ-nieuws

Studie, training en veel
spelen voor sterke dammer
IJmuiden - Met een enorme inzet wordt bij de Damclub IJmuiden de jeugd onderwezen in de mogelijkheden en
moeilijkheden van het damspel.
Die trainingen blijven niet zonder succes. Enkele jeugdspelers zijn en waren al doorgedrongen tot de nationale trainingen. Zo verschenen Casper
Remeijer, Feroz Amirkhan, Conall Sleutel, Stella van Buuren en
Max Doornbosch al op de centrale trainingen. Voor de continuïteit van de kwaliteit zijn de
trainingen onontbeerlijk. Twee
jonge aanstormende talenten Martijn Vis en Rick de Wolf
moesten aantreden tegen Max
Doornbosch. Hoewel, en dan
vooral Martijn Vis zich hevig
verzette slaagde geen van beiden erin een remise te behalen. De 20 jarige student Berrie
Bottelier (foto) boekte een nut-

tige overwinning op Jan Apeldoorn waarmee hij zich nagenoeg verzekerde van een koppositie in het tweede tiental.
Cees van der Vlis bleek niet opgewassen te zijn tegen het listige spel van Willem Winter en
verloor na een fraaie combinatie. Stella van Buuren maakte
het Stijn Tuijtel danig lastig.
Eerst in het eindspel verloor ze
de controle en verloor. Kampioenskandidaat Jesse Bos
kwam tegen Harrie van der
Vossen niet verder dan een deling van de punten. Hoewel Van
der Vossen lange tijd onder
druk stond bezweek ij niet. De
remise was daarmee verdiend.
Overige uitslagen: J. Wind-C.
Pippel 1-1, P. Kok–M. doornbos 1-1, K de Vries–N. Schouten 1-1,
P. Smit–J. Schouten 1-1, M van
Dijk–C. Remeijer 1-1.

Santpoort-Zuid - Zondag 18 mei
is het zover, de presentatie van de
Brederode Bieren. De Noord Hollandse Bierbrouwerij heeft speciaal voor de Ruïne van Brederode
twee bieren gemaakt: een blonde en een dubbel; Willem en Hillegonde. Op 18 mei worden de
bieren op een lokaal bierfestival
op de Ruine van Brederode gepresenteerd. Willem en Hillegonde Brederode zijn dit 760 jaar geleden in het huwelijk getreden en
gaven de opdracht tot de bouw
van kasteel Brederode. Nu eren zij
dit echtpaar met hun eigen bier.
Naast het Brederode-bier zullen
er in totaal nog zes andere lokale bieren op het bierfestival vertegenwoordigd zijn. Santpoorts bier
natuurlijk, maar ook de bieren van
Slijterij Zeewijck zijn aanwezig.
Het festival zal met muziek en met
de middeleeuwse compagnie Brederode worden opgeluisterd. Er
zal geen entree geheven worden.
Consumpties en proefglas koopt u
ter plekke. Er wordt gewerkt met
betaalmunten.

VV IJmuiden
langer in
derde klasse
Velsen - Onder leiding van trainer Rick van Amersfoort heeft VV
IJmuiden zich afgelopen zaterdag veilig gespeeld in de 3e klasse. De ploeg levert hiermee een
opmerkelijke presentatie, aangezien het na tien wedstrijden nog
stijf onderaan stond met slechts
twee punten. De opdracht voor
de wedstrijd tegen de Koninklijke
HFC was even simpel als duidelijk:
winnen! In de bekende compacte speelstijl werd aan de wedstrijd
begonnen. HFC kreeg in de eerste
helft het initiatief, zonder echt gevaarlijk te worden. In de dertigste
minuut sloeg IJmuiden genadeloos toe via Mitchel Post, die met
een hard schot de 0-1 ruststand
op het bord zette. Het beeld in de
tweede helft was niet veel anders.
HFC probeerde met man en macht
de defensie te doorbreken, maar
zonder resultaat. Halverwege de
tweede helft was het opnieuw Mitchel Post die scoorde, na een slim
overstapje van Wesley Heeres.
Toch was de wedstrijd allerminst
gespeeld. Een overtreding van
Dani Rengers, die de gedrevenheid van de ploeg onderstreepte,
werd bestraft met de rode kaart.
De spanning bij het publiek, dat in
grote getale het slechte weer had
getrotseerd, nam voelbaar toe. Tegen tien man werd HFC wel gevaarlijker, maar wist niet te profiteren van de man meer situatie. De
ruimte dat het weggaf werd door
IJmuiden ook niet benut. De wedstrijd eindigde in 0-2 en daarmee
handhaafde de Velsense ploeg
zich op eigen kracht in de derde
klasse.

Velserbroekers fietsen Alpe d’HuZes

Vechten tegen kanker
met een bokstraining
Velserbroek – ,,Wij gaan op
5 en 6 juni de Alpe d’HuZes
fietsen voor en met onze lieve vriendin Bianca,’’ zeggen de
Velserbroekse vriendinnen Linda, Daniëlle en Brenda. Bianca is 38 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen, zij heeft
borstkanker. Brenda: ,,Samen
met Bianca, Linda en Daniëlle gaan we de uitdaging aan
om voor haar en haar gezin dit
slechte boek te kunnen sluiten. En onze mannen klimmen
ook mee om zoveel mogelijk
geld op te halen voor dit goede
doel.’’ De naam van het team is
Pro Ac IT/Combined Traders.
Zaterdag 17 mei om 15.00 uur
is een extra evenement gepland om geld bijeen te brengen. In samenwerking met
bokstrainer Hannes Schneider wordt een boksclinic gehouden waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de fietsactie. De actie wordt gehouden in
Gym Haarlem, Verspronckweg
63 in Haarlem. Er zijn 60 boksplaatsen beschikbaar voor jong
en oud, onervaren of niet. ,,Het
is een mooie gelegenheid om
een heel goed doel te steunen
en tegelijk eens te ervaren wat
een bokstraining inhoudt’’, al-

dus Schneider. ,,Voor veel mensen is er een drempel om een
boksschool binnen te stappen.
Dit is dan een mooie gelegenheid om het toch te doen. Voor
materiaal wordt gezorgd, mensen hoeven alleen een shirt
en sportbroek mee te nemen.
Wie bokshandschoenen heeft
mag die natuurlijk meenemen.
Na afloop kan worden gebruik
gemaakt van de douches van
Gym Haarlem. Wie mee wil
doen betaalt een minimale bijdrage van 10 euro, voor kinderen is dat 5 euro.’’
Aansluitend is het mogelijk
mee te doen met het satébuffet dat wordt aangeboden door
lunchroom Lunch & Co in de
Cronjéstraat. Kosten zijn dan
30 euro voor het boksen en
een hapje en een drankje, voor
kinderen is dat 10 euro. Verder
is er een loterij met leuke prijzen. Uiteraard is de gehele opbrengst voor het team van de
Velserbroekse dames. Aanmelden voor het boksen kan via
500dano@live.nl. Wie het team
wil sponsoren met een donatie kan kijken op de site van
‘Opgeven is geen optie’ en kijken bij deelnemers: Brenda van
den Burg.

Moeders op de troon
IJmuiden - Zwembad de Heerenduinen kwam zondag met
een ludieke Moederdagactie. Alle moeders die kwamen zwemmen mochten (met of zonder
hun kinderen) gratis een statieportret laten maken.
In de hal stond een troon op het
podium en aan de kapstok hingen talloze hoeden en hoedjes
waarmee deze Koninginnen zich
mochten optutten. Uiteraard was
er ook een handzaam boeketje,
want dat hoort erbij, vond zwembadmanager Cor Speelman. Zijn
zoon Koen maakte de prachtigste foto’s die op de site te bewonderen zijn. Alle moeders, en
zelfs enkele vaders, mogen de
foto’s gratis downloaden.

Inmiddels wordt alweer hard gewerkt aan het vaderdagthema.
Naar verluid heeft dat te maken
met het WK voetbal, Telstar en
Witte Leeuwinnen. Wij zijn benieuwd!
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Vesperviering

Concert gospelkoor GTA
Velserbroek - Gospelkoor GTA
heeft een grote verandering ondergaan in 2014. Dirigente Chris
Frolich besloot na 10 succesvolle jaren dat het tijd werd voor
iets anders. Onder haar leiding
is het koor uitgegroeid tot een
harmonieus en swingend geheel
en vonden er diverse succesvolle optredens plaats. Het dirigeerstokje wordt op deze avond
symbolisch doorgegeven aan
de nieuwe dirigent Lorenzo Papolo, een muzikale duizendpoot
die zijn sporen als dirigent ruimschoots verdiend heeft. Op donderdag 5 juni organiseert GTA
een swingend concert onder de
noemer Hello/Goodbye. Beide
dirigenten zullen acte de présence geven en ieder een deel van

het concert op hun eigen manier
invullen. Deze speciale avond is
natuurlijk dé manier om kennis
te maken met het koor en wie
weet wordt u wel zo enthousiast
dat u spontaan lid wilt worden!
Op deze avond brengt het koor
behalve traditionele gospels,
Afrikaanse worksongs ook moderne nummers ten gehore zoals
‘Birds’ van Anouk en ‘I’ll be there’
van The Jacksons. Dit veelzijdige
concert vindt plaats op donderdag 5 juni in Het Kruispunt aan
het Zonbastion te Velserbroek
en vangt aan om 20.00 uur. De
toegang is gratis en in de pauze
staat er een hapje en een drankje voor u klaar. Een kleine bijdrage in de kosten wordt op prijs
gesteld.

Belangengroepen willen
referendum HOV-tracé
Velsen - Het Referendum Comité voor HOV over Bus 75 tracé
doet een oproep aan bewoners
van Velsen om te tekenen voor
een referendum over HOV. In het
Referendum Comité zijn Stichting
Belangengroep Bewoners van
Houtenlaan en Zeeweg, Stichting
Dorpsraad Driehuis en Stichting
Visie & Analyse verenigd.
Vanaf heden kan iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Velsen een inleidend verzoek ondertekenen tot het houden van een referendum over
het bestemmingsplan HOV tracé. De inwoners dienen hiervoor,
met een legitimatiebewijs, tijdens
openingstijden naar het gemeentehuis te gaan. Bij de receptie/
balie liggen de betreffende lijsten gereed ter ondertekening. Op
de zuilen waar bezoekers van gemeentelijk Klant Contact Centrum hun komst kunnen melden,
is een knop ‘referendumverzoek’
gemaakt. De mogelijkheid tot het
ondertekenen van het inleidend
referendum verzoek loopt waarschijnlijk door tot en met 27 mei.
De drie stichtingen, verenigd in
het Referendum Comité voor
HOV, dienen uiterlijk een week
vóór de definitieve besluitvorming - waarschijnlijk op 5 juni een ‘inleidend verzoek’ te overleggen, met minimaal 250 hand-

tekeningen ter ondersteuning. De
inzet van het referendum is kort
maar krachtig. U bent vóór of tégen de genoemde wijziging van
het bestemmingsplan! Dit maakt
dat zowel vóór- als tegenstanders
met hun handtekening onder het
inleidend
referendumverzoek
kunnen zetten. Daarna is het aan
de gemeenteraad om de volgende stap te kunnen nemen.
De drie stichtingen zijn: Stichting
Belangengroep Bewoners van
Houtenlaan en Zeeweg, Stichting Dorpsraad Driehuis en Stichting Visie & Analyse. Deze initiatiefnemers vinden het jammer dat
in de nieuwe referendumverordening van 2013 geen uitzondering is gemaakt in het ‘brengmodel’ van handtekeningen voor ouderen en minder valide mensen,
door voor hen de mogelijkheid
van digitale ondertekening met
Digid open te stellen. Een gemiste kans, zo lijkt het.
Gelet op deze ultieme uitdaging voor zowel het college, de
gemeenteraad als uiteraard de
stemgerechtigde inwoners is het
referendum een kans om via een
andere democratische weg voor
eens en altijd het dispuut over de
voor en tegens van het bestemmingsplan HOV tracé te slechten.
Dit zou een begin van echte burgerparticipatie kunnen zijn.

Driehuis - Zondagavond 18 mei
zal de Engelmundus Cantorij uit
Driehuis om 19.15 uur een Vesperviering verzorgen in de Engelmunduskerk te Driehuis. De
samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de hectische
wereld waarin wij leven. Tijdens
de viering worden werken gezongen en gespeeld van T. Luis
da Vittoria, Richard Ayleward,
S. Wesley, Josephine Bouve-van
Doorn, L. De Vocht en Igor Stravinsky. De voorganger is pastor
T. Hekkenberg. De Engelmundus
Cantorij Driehuis staat onder leiding van dirigent/organist Joop
Heeremans.

Club
Beeckestijn
brengt ode aan
festivals

Velsen-Zuid - Beeckestijnpop
heeft het avondvullende programma van Club Beeckestijn bekend gemaakt. Dit evenement vindt traditiegetrouw
plaats op de vooravond van
het festival in de fameuze OXYtent.
Wat ooit begon als iets kleins,
is nu een jaarlijks terugkerend
evenement geworden. Club
Beeckestijn biedt regionale
muzikanten een podium, met
elk jaar een andere belangrijke gebeurtenis uit de muziekgeschiedenis als thema. Zo zijn
er uitvoeringen geweest van
Tommy, The Last Waltz, Stax
Records en vorig jaar werd de
invloed van New York op de
popmuziekgeschiedenis
gevierd.
Dit jaar worden tijdens Club
Beeckestijn de grote festivals in
de periode 1967–1970 geëerd.
De aanleiding hiervoor? Het is
dit jaar precies 45 jaar geleden
dat een van de meest bekende festivals uit die tijd plaatsvond: Woodstock. Dit festival
en andere festivals zoals Monterey Pop, Isle of Wight en Hollandpop Festival hebben bijgedragen aan de doorbraak van
de popmuziek naar het grote
publiek en naar de commercie.
Vele bekende bands en artiesten die nu niet meer uit de geschiedenis weg te denken zijn,
stonden toen nog aan de vooravond van hun doorbraak.
Zo’n 40 muzikanten brengen
op vrijdagavond 6 juni muziek
ten gehore van artiesten die op
deze festivals hebben opgetreden. Het wordt een groot feest
van herkenning voor de meeste
mensen, maar er zullen zeker
ook verrassingen tussen zitten. Club Beeckestijn zou Club
Beeckestijn niet zijn als niet op
zoek ging naar de (vergeten)
pareltjes uit de popgeschiedenis. Zie ook www.beeckestijnpop.nl/club-beeckestijn.

Beeldententoonstelling
Santpoort-Noord – Op Landgoed Duin & Kruidberg kunnen
kunstliefhebbers vanaf 8 mei kennismaken met de mooiste kunstsculpturen.
Dit jaar exposeren negen internationale kunstenaars hun laatste
werk. De tentoonstelling is geinitieerd en opgezet door Eva Art
Productions Foundation en geeft
het publiek de mogelijkheid om
kennis te maken met de schoonheid van kunst. De beeldententoonstelling blijft tot en met september 2014 staan en is gratis
toegankelijk. Voor het vijfde aansluitende jaar besloten Eva Mennes van Eva Art Productions Foundation en Bernard Lensink van
Landgoed Duin & Kruidberg de
beeldententoonstelling te organiseren. Dit jaar is het werk te bewonderen van: Anne Curry (Engeland), Jose Ordonez Toledo (Guatemala), Marie Muskens (Zwitserland), Roland Schmitz (Duitsland), Juliette van Bavel, Marina

van der Kooi, Mary Verhage, Kees
Woestenenk en Wijnand Zijlmans
(Nederland). Eva Art Productions
Foundation is een stichting zonder
winstoogmerk en met ANBI status
opgericht in 2008 op initiatief van
kunsthistoricus Eva M. MennesWuesten. De stichting heeft als
doelstelling getalenteerde kunstenaars met ambitie te promoten,
te adviseren, te inspireren en belangstelling voor hun werk in bredere kring te stimuleren. Het gaat
om kunst van schilders, beeldhouwers, fotografen en zangers of pianisten.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt in
Santpoort-Noord en is van origine
het grootste woonhuis van Nederland. In het landhuis zijn nu een
viersterrenhotel, een vergadercentrum, Michelinster-restaurant
De Vrienden van Jacob en Brasserie & Loungebar DenK gevestigd.
Het hotel biedt tien conferentiezalen, vijf authentieke stijlkamers en
vijfenzeventig hotelkamers.

Afscheid van Michelle
Venus bij SVIJ MA1
IJmuiden - Afgelopen zondag
waren de laatste voetbalmeters van Michelle Venus een feit.
,,Van bijzondere mensen moet
je op een bijzondere manier afscheid nemen’’, sprak de trainer
van SVIJ MA1.
Michelle Venus was jarenlang
het gezicht van de SVIJ meiden. Na lang wikken en wegen
had zij dan toch de knoop doorgehakt, werk en tijdgebrek voor
haar hartsvriendinnen waren de
redenen om de schoenen aan de

wilgen te hangen. In plaats van
een competitiewedstrijd werden
al haar vriendinnen uitgenodigd
om onderling een wedstrijd te
voetballen op het SVIJ complex.
Na de wedstrijd werd Michelle verrast met mooie cadeaus en
prachtige woorden. Uiteindelijk
had Michele het laatste woord
en gaf zij aan een mooie tijd te
hebben gehad en dat zij toch wel
veel moeite had met het verlaten
van een hechte, mooi,e fantastische en bijzondere meidengroep.

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

ZondagmiddagSoos voor
senioren met
een High Tea!
De Brulboei - Buurthuis de Brulboei houdt zondag 18 mei weer
de ZondagmiddagSoos voor senioren. Een leuke groep weet
hiervoor De Brulboei al te vinden,
maar: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! Het is een middag waarop alles kan en niets hoeft. Het
doel is om met elkaar een gezellige middag te hebben, met allerlei
gezelschapsspelletjes. Iedereen
is welkom om te sjoelen, kaarten
enzovoorts. U kunt natuurlijk ook
alleen een praatje komen maken.
De middag is van 14.00 tot 16.00
uur en de kosten bedragen 3,50
euro p.p. inclusief de thee en de
hapjes. Tot ziens in uw buurthuis!
Geef u zo snel mogelijk op. Meer
weten? Bel 0255-510652. Zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Samen naar de
Pasar Malam
De Mel-Watervliet - Dinsdag
3 juni om 13.00 uur vertrekt de
bus van Stichting Vrienden van
Velsen-Noord (SVvVN) naar de
Pasar Malam in Den Haag. Deze Pasar Malam, Tong Tong Fair,
is de grootste en bekendste van
Nederland. Leuk voor iedereen
die van heerlijk eten, de Indische cultuur en een heerlijk dagje uit houdt. Deelnemen kan alleen door vrienden van SVvVN.
Inschrijven bij Wijkcentrum de
Mel-Watervliet met betaling van
de kosten á 12,50 euro. Meer
weten? Bel 0251-226445.

BUUV
Prikbord in
Bibliotheek
Velserbroek
Op woensdag 7 mei is tijdens
een feestelijke bijeenkomst
het BUUV-prikbord in de Bibliotheek in Velserbroek officieel in gebruik. Begeleid door
accordeonmuziek is het bord
door ‘BUURMAN en BUURMAN’ aan de muur bevestigd.
Inwoners van Velserbroek kunnen nu ook hier hun BUUV
vraag en aanbod plaatsen.

Humpie Dumpie
volop ‘in beweging’
Velsen - Na de voorjaarsvakantie zijn de leerlingen van de
Basisschool de Zandloper en
de peuters van Peuterspeelzaal
Humpie Dumpie begonnen met
het thema ‘Bewegen en voeding’. Eén keer per jaar hebben de Zandloper en Humpie
Dumpie een gemeenschappelijk thema. Voor de peuters begon dit thema met een echte
sportdag. In de gymzaal van de
Zandloper hadden de leidsters
een circuit uitgezet met verschillende sportonderdelen. Zo
moesten de peuters trampoline
springen, rollen over een mat,
hoepel springen, lopen over
een bank, bal gooien en kruipen door een tunnel. Vooral dit
laatste was best spannend. Alle
peuters hebben alle onderdelen met glans gehaald. Aan het
einde van de ochtend mochten
de peuters op een echt podium staan en kregen ze, onder
het toeziend oog van hun vader
of moeder, een medaille en een
sportdiploma.
Op donderdag 15 mei hebben
de peuters weer feest. Peuterspeelzaal Humpie Dumpie bestaat 40 jaar. Na 40 jaar zal
Humpie Dumpie gaan verhui-

zen. Samen met Basisschool de
Zandloper zullen ze begin 2015
hun intrek nemen in een nieuw
gebouw. In dit gebouw zal ook
een sporthal gevestigd worden.
Het 40 jarig jubileum van Humpie Dumpie zal gevierd worden in speeltuin De Speelhoek
in Zeewijk. De peuters met ou-

mee te doen. Maak er een leuk familie of vrienden feestje van. De
kosten zijn 5 euro p.p. Hier krijgt u
op de laatste avond een attentie en
een consumptie voor. Op de laatste avond wordt ook het seizoen
van De Brulboei afgesloten. We
hopen dit op een leuke en gezellige manier te doen met een leuk
optreden of een gezellig muziekje.
U kunt zich vanaf heden inschrijven bij Buurthuis de Brulboei, tel.
0255-510652.

Vragen-uurtje met notaris
Welzijn Velsen - Op donderdag
22 mei zal notaris Eric Ros van Notarishuis IJmond aanwezig zijn bij
de koffie-ochtend van Welzijn Velserbroek. Tussen 10.30 en 11.30
uur zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. Wellicht wilt u meer
weten over de AWBZ-regelgeving
en de gevolgen daarvan voor de
eigen woning. Of overweegt u om
een schenking te gaan doen en
wilt u weten welke mogelijkheden
er zijn. Misschien vraagt u zich af
of het altijd nodig is om een testament te maken en wat u nu al kunt
regelen voor wanneer u niet meer
zelfstandig uw zaken kunt regelen.

Taal Actief Velsen – Taal Actief
Velsen heeft diverse taalactiviteiten voor de anderstalige inwoners van Velsen: Taalles aan Huis,
Het Praathuis, Groepslessen in
Buurtcentrum de Dwarsligger,
inloopactiviteiten Beweeg Mee,
Vrouwen van Velsen en fietslessen. Wekelijks komen er diverse aanmeldingen binnen van anderstaligen die behoefte hebben
aan ondersteuning bij het leren
of verbeteren van de Nederlandse taal. Wilt u een anderstalige
helpen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur en kunt
u hier twee uurtjes per week tijd
voor vrij maken? Wij zoeken vrijwilligers voor Velsen-Noord en
voor IJmuiden. Lesmateriaal en
begeleiding krijgt u van ons. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Nurcan Arslan,
0255-510186.

Buikdansen

Fiets 3-daagse
De Brulboei - Aangezien de gemeente Velsen dit jaar genomineerd is om fietsstad te worden
lijkt het ons vanzelfsprekend om
wederom een leuke en gezellige fiets-3daagse te organiseren.
Op 18, 19 en 20 juni kunt u starten tussen 18.00 en 19.00 uur. Per
avond is de fietstocht gemiddeld
30 kilometer. Dit is een afstand die
iedereen makkelijk kan fietsen van
jong tot oud! Het is toegestaan om
met een E-bike of een scootmobiel

Taalcoaches
gezocht

Of u heeft vragen over andere onderwerpen, komt u dan naar het
vragen-uur. Meer informatie over
deze vragen vindt u ook op de
website van Notarishuis IJmond:
www.nhij.nl De koffieochtend zal
plaatsvinden in de Bibliotheek Velserbroek. De entree is gratis. Meer
weten? Bel Welzijn Velserbroek,
023-5388830 of Bibliotheek Velserbroek, 023-5381901

ders worden om 10 uur verwacht. De kinderen en ouders
worden, zoals het op een echt
feest hoort, voorzien van eten
en drinken. Om 14.00 uur zullen de peuters naar huis gaan
met een blijvende herinnering.
Wat dat is houden we nog even
geheim.

Tabletworkshop
IJmuiden - In buurthuis De Brulboei wordt op de donderdag de
workshop ‘Omgaan met Android
op je tablet’ voor senioren gegeven. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. De kosten bedragen 10 euro. De workshop is van 13.30 tot
16.00 uur. U krijgt een handleiding mee. Bel 0255-510652.

Vrijwilligers
gevraagd
Velsen - Van dinsdag 25 tot en
met vrijdag 27 juni vindt er weer
een rolstoelvierdaagse plaats.
Maatschappelijke stagiairs gaan
met bewoners van Huis ter Hagen
en Velserduin Driehuis ongeveer
een uur wandelen in de buurt. Ze
beginnen om 14.30 uur en zijn
om uiterlijk 16.00 uur klaar. Op 10
juni is er een rolstoeltraining en
informatiebijeenkomst voor leerlingen en begeleiders. Voor dit
project zoeken ze nog een aantal
vrijwilligers. Als u het leuk vindt
om één of meer middagen mee te
wandelen met een groepje leerlingen en bewoners kunt u contact opnemen met Nicole Sheridan, 0255-510186 of mailen naar
mas@welzijnvelsen.nl.

De Mel-Watervliet - Maandagochtend 19 mei om 9 uur
zijn dames van harte welkom bij
een gratis proefles buikdansen
in Wijkcentrum de Mel-Watervliet. Buikdansen is een vrolijke,
mooie en persoonlijke dans, die
ook erg goed is voor houding,
conditie en zelfvertrouwen. Indien er na de proefles voldoende
animo blijkt te zijn wordt aansluitend een korte cursus aangeboden van 4 lessen van anderhalf
uur. De kosten voor deze korte
cursus bedragen 10 euro. Gelieve uw deelname aan de proefles
even door te geven. Meer weten/
inschrijven? Bel 0251-226445.

Buren drinken
samen koffie
De Mel-Watervliet - Koffie Totaal, de activiteit waarbij buren elkaar ontmoeten onder het genot van gratis koffie/
thee met broodjes, is weer gestart. Woensdagmiddag 21 mei
vanaf 12 uur zijn buurtbewoners
welkom om aan te schuiven op
het Stratingplantsoen in VelsenNoord. Naast buren maakt u ook
kennis met de medewerkers en
vrijwilligers van Wijkcentrum de
Mel-Watervliet. Nieuwsgierig?
Schuif even aan bij Koffie Totaal.
Meer weten? Bel 0251-226445.

Colofon
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Inspraak over plannen
Lange Nieuwstraat
Op 27 mei 2014 tussen 16.00
en 20.00 uur liggen de voorlopige plannen voor een opknapbeurt van het winkelgebied Lange Nieuwstraat ter inzage op het gemeentehuis (ingang Plein 1945). Ook kunt u
vragen stellen en uw reactie
geven. Iedereen is van harte
welkom.

Blauwe Vlag voor Velsen
De stranden Noordpier, IJmuiden aan Zee en jachthaven Marina Seaport zijn veilig en schoon.
Vandaar dat maar liefst drie Blauwe Vlaggen zijn uitgereikt. Dit
jaar waren de gemeente Velsen
en Marina Seaport IJmuiden gastheer voor de Stichting Keurmerk
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit
(KMVK). De blauwe vlag is een internationaal herkenningssymbool
voor goede stranden, veilig en
schoon zwemwater en schone en
veilige jachthavens.

Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en

veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Als een heuse gastheer
en gastvrouw verwelkomden burgemeester Franc Weerwind en wethouder Annette Baerveldt van Velsen de organisatie, de genomineerden en gasten, onder wie weerman
Peter Timofeeff.
Velsen heeft in het verleden vele malen de blauwe vlag in ontvangst mogen nemen. Het gemeentebestuur is
ook nu weer blij met de internationale milieu-onderscheiding, omdat
deze goed aansluit bij haar opzet om
inwoners en bezoekers op een schone en veilige manier van ons prachtige strand te laten genieten. (foto:
Reinder Weidijk )

De inloopmiddag- en avond
maakt deel uit van de formele inspraakprocedure voor het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat
tussen Plein 1945 en de rotonde
aan het Moerbergplantsoen. Deze loopt van 16 mei tot 26 juni a.s.
Groot onderhoud van de Lange Nieuwstraat en de gewenste kwaliteitsverbetering van het
openbaar gebied hebben geleid
tot de plannen. Daarbij is de wens
om de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor gebruikers van de
weg, omwonenden en winkelend
publiek te verbeteren.
Ook moet rekening worden gehouden met optimale voorzieningen voor het openbaar vervoer, waaronder de R-netlijn die

hier vanaf 2016 gaat rijden. Door
dit alles te combineren kan een
belangrijke stap worden gezet
voor beter en veilig verkeer en
een aantrekkelijk (winkel)centrum.
Met de direct betrokkenen zoals
winkeliers en het wijkplatform
IJmuiden-Noord zijn al diverse
gesprekken gevoerd. Ook zijn de
eerste schetsontwerpen op 3 en
4 maart gepresenteerd in het TATA Steel stadion. Op basis van de
reacties is het voorlopig ontwerp
gemaakt, dat nu in de inspraak
wordt gebracht.
Na 26 juni worden de reacties
verwerkt tot een inspraakrapportage, waarna burgemeester
en wethouders een besluit nemen over de definitieve herinrichting. Als deze procedure met
goed gevolg is doorlopen, zullen
de werkzaamheden in het voorjaar van 2015 starten.
Het voorlopig ontwerp en het inspraakdocument zijn in te zien
op de website van de gemeente Velsen: http://www.velsen.nl/
Bestuur-Organisatie/Projecten/
Winkelcentrum-IJmuiden.html

Velsen verwelkomt Volvo Ocean Raceteam Brunel
De spanning bleef erin. Komt hij
nu maandag of dinsdag? Uiteindelijk was het weer gunstig en
kwam de VOR 65, de nieuwe
boot van het Nederlandse Volvo
Ocean Raceteam Brunel, dinsdagmorgen in Marina Seaport
aan. Het achtkoppige team Brunel was blij verrast met het warme onthaal in de gemeente.

De boot is binnengehaald door
de KNRM en door slepers van Iskes met de waterspuiten aan. Ook
voeren diverse jachten uit om het
team Brunel te begroeten op het
water. Eenmaal afgemeerd in de
in de jachthaven Marina Seaport
overhandigde
burgemeester
Weerwind een wapenschildje van
de gemeente Velsen. Dit omdat

het schip zijn maiden call (eerste
opwachting ) maakte in de haven
van IJmuiden. De binnenkomst
werd ook bijgewoond de door bovenbouw-leerlingen van onder
meer bassischool De Toermalijn.
Zij gaan klassikaal de bemanning
in de zwaarste zeilrace ter wereld
volgen.
Het zeilschip blijft nog twee weken in IJmuiden liggen voor onderhoud. Daarna wordt koers gezet richting Amsterdam om te
worden gedoopt. Dan zal de VOR
65 ook een naam krijgen. Tot zijn
grote genoegen werd burgemeester Franc Weerwind uitgenodigd
door schipper Bouwe Bekking om
even achter het roer plaats te nemen. (foto: Ko van Leeuwen)

Infopagina
15 mei 2014

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

Hulpwijzer Velsen gestart Velsen geen Fietsstad 2014
Denkt u erover om vrijwilligerswerk te gaan doen? Bent u slecht
ter been en heeft u hulp nodig
bij het boodschappen doen? Of
zoekt u informatie over een aangepaste woning omdat uw kind
een beperking heeft? Dan kan de
Hulpwijzer Velsen u verder helpen. Deze website helpt inwoners
van Velsen die vragen hebben
over zorg & ondersteuning, welzijn en wonen.

Op donderdag 24 april lanceerde wethouder Robert te Beest, wethouder Welzijn, de nieuwe website
www.hulpwijzervelsen.nl. Daar vinden bezoekers antwoord op vragen
op de digitale
als: waar Wilt
kanu alsikorganisatie
als oudere
sporten,
sociale kaart?
waar kan mijn dove kind naar school,
of wie kan mij helpen bij de verzorging van mijn demente vader? De site moet die vragen kunnen beantwoorden, zodat de bezoekers daarna
weer verder kunnen. Er is veel praktische informatie op te vinden, ervaringen van anderen en de contactgegevens van organisaties die kunnen
helpen.

daarbij. Daarom heeft de gemeente Velsen de Hulpwijzer ontwikkeld.
Op www.hulpwijzervelsen.nl kunt u
als inwoner van Velsen vanaf nu terecht voor vragen en informatie over
zorg & ondersteuning, welzijn en
wonen.
Inwoners die geen of moeilijk toegang hebben tot het internet kunnen
natuurlijk terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente – elke
werkdag van 09.00 – 16.00 uur open
en bereikbaar via 0255-567200 en
140255.

De Hulpwijzer
Velsen

Bent u een organisatie die een aanbod heeft op het
gebied van zorg & ondersteuning, welzijn of wonen in de
gemeente Velsen? En staat u nog niet op de Hulpwijzer?
Ga dan naar www.hulpwijzervelsen.nl en stuur via
de contactpagina een verzoek om als organisatie
opgenomen te worden in de Hulpwijzer Velsen.

Alle informatie overzichtelijk voor u in kaart gebracht

Alle leerlingen kregen het kookboek
aan het eind van de dag met recepten
en tips van Olympische sporters mee
naar huis. Ook gaf Joris nog drie be-

Wethouder Ronald Vennik kan leven met de keuze voor Zwolle: ,,Het
is natuurlijk jammer dat we het niet
zijn geworden, maar uit de nominatie blijkt dat we op de goede weg
zijn. We hebben veel vooruitgang geboekt en voelen ons door de nominatie gestimuleerd om hiermee door te
gaan.’’

Gemeentearchief Velsen

Bestrijding mollen
www.hulpwijzervelsen.nl2

Ik Lekker Fit!

Yasin kreeg het eerste exemplaar in
Velsen, omdat hij als covermodel op de
voorkant staat, samen met paralympische gouden medaillewinnares Bibian
Mentel. In het kookboek staan gezonde recepten, sportdromen en beweegen voedingstips van Olympische sporters uit Noord-Holland en Flevoland.
De topsporters hebben meegewerkt
aan het kookboek om op een leuke manier een gezonde leefstijl te promoten.

Velsen heeft overigens wel warme
gevoelens bij de jury opgeroepen. In
het juryrapport staat: ,,In een omgeving waar de fiets niet vanzelfsprekend is heeft een kleine groep amb-

tenaren het fietsen in de gemeente
een ﬂinke impuls gegeven. Met veel
lef wordt er een betere plaats voor de
fiets gecreëerd”. Als voorbeeld wordt
de Pontweg genoemd. Dit zou volgens het rapport wel eens het breedste fietspad van Nederland kunnen
zijn.

De inventarisatie van een aantal belangrijke archieven van de gemeente Velsen
over de twintigste eeuw is klaar. Deze zijn overgebracht naar het Noord-Hollands Archief en vanaf 19 mei voor iedereen te raadplegen in de Studiezaal aan
de Kleine Houtweg in Haarlem. Het archief van het gemeentebestuur van Velsen over de periode 1925-1975 ligt op de andere locatie van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat 40 te Haarlem. Meer informatie op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen wil graag dat
haar inwoners zo veel mogelijk zichzelf redden. Wie steun, hulp of zorg
nodig heeft moet die zo dicht mogelijk bij huis kunnen organiseren
of vinden. Goede informatie helpt

Dinsdag 6 mei was de aftrap van de
Ik Lekker Fit-weken op basisschool
De Zandloper in IJmuiden. Alle
klassen zijn sindsdien aan de slag
met de thema’s bewegen, voeding
en het maken van gezonde keuzes. Joris Bodin, Nederlands kampioen tennis en Velsens sporttalent
van het jaar 2013, overhandigde het
kookboek ‘IK kook Lekker Fit!?’ aan
Yasin uit groep 7 van De Zandloper.

Helaas, Velsen is geen Fietsstad
2014 geworden. Velsen was samen met Almere, Eindhoven, Enschede en Zwolle in de race voor
de titel Fietsstad 2014. Op 8 mei
kwam Zwolle als winnaar uit de
bus. De jury van de landelijke
Fietsersbond koos voor Zwolle,
omdat deze gemeente het ﬁetsen al sinds 1971 als belangrijk
vervoersmiddel ziet en hier alles
voor doet.

langrijke tips: “Als je fit wilt blijven en
goed wilt presteren begin de dag dan
altijd met een ontbijt. Drink tijdens en
na het sporten liever geen sportdrank,
dat is eigenlijk net frisdrank. Water
drinken is het allerbeste. En tot slot: 1
x per week iets lekkers eten, zoals patat of een frikandel mag best, zeker als
je veel beweegt!” Op de foto ( gemeente Velsen) overhandigt Joris het kookboek aan Yasin.

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen van overlast
van mollen. Vooral in het voorjaar
zijn molshopen goed in de grasvelden te zien. De mol verlaat zijn
gangenstelsel om bovengronds
voedsel te nuttigen. Regenwormen staan dan op het hoofdmenu.

De Flora- en Faunawet schrijft voor,

dat de mol niet zinloos gedood of gevangen mag worden. Daarom neemt
de gemeente alleen maatregelen tegen mollen als sprake is van schade
en/of overlast in het openbaar groen.
Zo bestrijdt de gemeente onder andere mollen op speel- en sportvelden, uit het oogpunt van veiligheid
van sporters en recreanten. Ook bij
verkeersonveilige situaties neemt
de gemeente maatregelen.

Schoonmaakactie strand
Hoe begin je het seizoen beter
dan met een schoon strand?

Op zondag 18 mei tussen 15.00 uur
en 17.00 uur organiseert surfvereniging Hui Nalu met medewerking van
de gemeente een opruimactie op het
strand Noordpier. Iedereen is van
harte welkom om te komen helpen.

Verzamelen bij het clubhuis van Hui
Nalu aan de zijkant van paviljoen
Timboektoe Beach. Er zijn ook prijzen te verdienen voor de fanatiekste
opruimers.
Kijk
voor
meer
informatie
op
https://facebook.com/
events/1480677818811840

Onderhoud Kooksfabriek
Vanaf vrijdag 9 mei vindt onderhoud plaats bij Tata Steel aan de
Kooks- en Gasfabriek 1.

Het project is naar verwachting op
23 mei gereed. In verband met de

werkzaamheden kunnen voor de
naaste omgeving rookpluimen te
zien zijn op de schoorstenen van
Kooks- en Gasfabriek 1. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
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Europese verkiezingen 22 mei 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven staan bij Velsen, een stempas
en een geldige legitimatie, óók
als u bij volmacht stemt. In het
kort zijn dat de regels voor wie
gaat stemmen op 22 mei op de leden van het Europees Parlement.
Ze staan ook achterop uw stempas, achterop de kandidatenlijst
die u in de bus krijgt en op www.
velsen.nl.

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn,
moet ingeschreven staan bij de gemeente Velsen, u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en dient u
te beschikken over de Nederlandse
nationaliteit of de nationaliteit van
een andere lidstaat van de Europese Unie.
Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf
kunnen legitimeren; u heeft identificatieplicht en moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat kan alleen met
een geldig document (het document

mag alleen voor het stemmen 5 jaar
verlopen zijn), zoals o.a. een Nederlands paspoort of identiteitskaart,
een geldig Nederlands rijbewijs.
Stemmen voor een ander: volmacht
Kunt u op 22 mei niet stemmen?
Geen nood, u kunt een ander voor u
laten stemmen (volmacht geven). U
vult de achterkant van uw stempas
in (machtiging) en geeft die met een
kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan een ander. Die moet wel in
Velsen wonen. Wilt u iemand in een
andere gemeente machtigen dan is
dit ook mogelijk. U kunt hiervoor tot
en met 19 mei 2014 contact opnemen met de werkeenheid Burgerzaken (02555-567200).
Stemmen buiten Velsen: kiezerspas
Als u op de dag van de stemming in
een andere gemeente van Nederland
wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. U kunt dan schriftelijk tot en met 19 mei 2014 of monde-

ling tot en met 21 mei 2014 tot 12.00
uur een kiezerspas aanvragen bij de
werkeenheid Burgerzaken. U dient
dan wel uw stempas mee te nemen.
Deze zal dan worden omgezet in een
kiezerspas zodat u in elke gemeente
in Nederland uw stem kan uitbrengen
Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identi-

teitsbewijs overal binnen Velsen
stemmen. Dus in een stembureau
naar eigen keuze. De reguliere stembureaus zijn open van ’s morgens
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat
mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Op
www.velsen.nl staat een overzicht
van stembureaus in de gemeente
Velsen.

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

Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Woensdag 28 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur is de publieksbalie van de
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
april tot en met 9 mei 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Olmen 23 F, plaatsen glazen panelen op balkon (07/05/2014)
w14.000203;
Vleetstraat 40, plaatsen luifel
(30/04/2014) w14.000200.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord

Hyacinthenstraat 24, wijzigen vergunning door vergroten zolderverdieping (08/05/2014) w14.000205;
Dinkgrevelaan 3, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel)
(08/05/2014) w14.000206;
Biallosterskilaan 14, candelaberen
boom (06/05/2014) w14.000202.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14,

plaatsen

ko-

zijn in kelderwand (08/05/2014)
w14.000204.
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 23, vergroten
woning
(04/05/2014)
w14.000201.
Velserbroek
Waterviolier 6, plaatsen woonwagen
(09/05/2014) w14.000207.
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Aanvragen (vervolg)
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking 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 aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 66,
sloop en nieuwbouw Bosbeekschool
(13/03/2014) w14.000116.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan

alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Dudokplein 1, plaatsen doosletters
(09/05/2014) w14.000148;
Volendamkade 1, tijdelijk plaatsen
kantoorunits en 16 zeecontainers
(08/05/2014) w14.000171;
Edisonstraat 48, oprichten berging
met luifel (12/05/2014) w14.000165;
Heidestraat 2 en 4, slopen Heidestraat 2 en nieuwe kopgevel en tuinmuur Heidestraat 4 (12/05/2014)
w14.000117.

Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 65, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(12/05/2014)
w14.000176;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen dakkapel (voorgevel) (12/05/2014)
w14.000137.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaatsen
groendrager
(12/05/2014)
w14.000123.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 43, plaatsen
dakkapel (07/05/2014) w14.000122;
Mandenmakerstraat
1,
maken

grondkerende damwand bij nieuw
te graven vijver (13/05/2014)
w14.000068.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
14 en 15 juni 2014, Beach Volleybaltoernooi, strand van IJmuiden aan
Zee (08/05/2014) u14.003839;
18 mei, 22 juni, 29 juni, 13 juli, 20 juli, 30 juli, 2 augustus, 9 augustus, 16
augustus, 29 augustus, 16 september,
28 september, Braderie op de Kennemerboulevard
te
IJmuiden
(15/05/2014) u14.004711;
18 mei, jubilieumfeest, DKV aan
de Tolsduinerlaan 3 te Driehuis
(15/05/2014) u14.004674;
2 tot en met 5 juni 2014, avondvierdaagse IJmuiden, door gemeente
Velsen (13/05/2014) u14.002744.

Herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945
Op 13 mei heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten het voorlopig ontwerp met
bijbehorend
inspraakdocument
“Herinrichting Lange Nieuwstraat
en Plein 1945” vrij te geven voor
inspraak.

De Lange Nieuwstraat is al geruime
tijd toe aan groot onderhoud. Daarbij bestaat de wens om de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor gebruikers van de weg, omwonenden
en winkelend publiek te verbeteren. Ook moet rekening worden gehouden met optimale voorzieningen
voor het openbaar vervoer, waaronder de R-netlijn die hier vanaf 2016
gaat rijden. Naast de openbare ruimte in het verkeersgebied is ook het

winkelgebied toe aan een kwaliteitsimpuls.
In maart is het schetsontwerp voor
de totale herinrichting tijdens twee
informatiebijeenkomsten voorgelegd aan omwonenden, winkeliers
en andere belangstellenden. De opmerkingen en suggesties die tijdens
en na deze bijeenkomsten naar voren kwamen zijn waar mogelijk verwerkt in het voorlopige ontwerp dat
nu geschikt is voor inspraak.
Het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument zal met ingang van 16 mei 2014 gedurende 6
weken voor inspraak ter inzage liggen. Na deze zes weken zullen alle inspraakreacties op het voorlopig

ontwerp worden beoordeeld en een
opgenomen in een inspraakrapportage. Om u de gelegenheid te geven
kennis te nemen van het voorlopig
ontwerp, vragen te stellen en eventuele op- en aanmerkingen te maken, organiseren wij een inloopbijeenkomst.
Deze inloopbijeenkomst vindt plaats
op dinsdag 27 mei 2014 in het Gemeentehuis van Velsen, ingang Plein
1945, te IJmuiden tussen 16.00 en
20.00 uur. U kunt binnen lopen wanneer het u uitkomt. Na de inspraak
periode wordt het definitief ontwerp
en de inspraakrapportage opgesteld.
Op basis van het definitieve ontwerp
zal de technische uitwerking ten behoeve van de bestekfase plaatsvin-

den. Het voorlopig ontwerp en inspraakdocument zijn in te zien op de
website van de gemeente Velsen: http://www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/WinkelcentrumIJmuiden.html
Tijdens de inspraakperiode kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd naar:
Het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via het contactformulier op de
website onder vermelding van ‘inspraak herinrichting Lange Nieuwstraat’.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Steenbokstraat te IJmuiden, ter hoogte van
het Canopusplein, in te trekken
door middel van het verwijderen
van de borden E6, zoals bedoeld
in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990;
- twee nieuw te realiseren langsparkeervakken aan de noordzijde van
de Betelgeuzenstraat te IJmuiden,
ter hoogte van het Canopusplein,
aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats door middel van het plaatsen van de borden
E6, zoals bedoeld in bijlage I 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 elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift in-

dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Deze advertentie is bedoeld als extra
service.

Raadsplein 15 mei 2014
Op 15 mei 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van
het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur. De agenda voor de
Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00

Inspreken over bestemmingsplan HOV-tracé

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 14 mei 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502
of via email: griffier@velsen.nl. Over het onderwerp op de agenda, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat
kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Om 21.30 uur begint de raadsvergadering. De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 en 27 maart en

16 april 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning
voor project Biallosterskilaan 22 te Santpoort-Noord
6 Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande
bouw 2012
7 Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website raad.velsen.nl. De raadsvergadering is live te volgen
via RTV Seaport en raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
21.30 – 22.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat
of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of
via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk woensdag 14 mei 16.00 uur.

Raadsplein 21 mei 2014
Op woensdag 21 mei 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de
raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur. De
agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00

Bestemmingsplan HOV-tracé

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Hoge grondwaterstand Velsen-Noord
3: Rooswijkzaal
19.30-21.00
Plan van aanpak uit-werking aanbevelingen
Rekenkamercommissie Wmo Velsen
PAUZE (van 21.00-21.30 uur)
4: Raadzaal – raadsbrede sessie
21.30-23.00
Gezamenlijk verder bouwen aan Velsen – Coalitieakkoord
2014-2018 van D66Velsen, LGV, PvdA, VVD en CDA

Inspreken tijdens de carrousel:
Er kan alleen worden ingesproken over sessie 2. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk dinsdag 20 mei 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255
567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website raad.velsen.nl
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.

