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Meer inschrijvingen voor tweede Vissenloop

Wandelen voor KWF
IJmuiden - Hét wandel-
evenement van IJmuiden 
en omgeving, de Vissen-
loop, wordt komende zon-
dag voor de tweede keer 
georganiseerd door KWF 
Kankerbestrijding afde-
ling Velsen.

,,Zoals het er nu naar uitziet 
ligt het aantal inschrijvingen 
beduidend hoger dan vo-
rig jaar’’, zegt Fred van Dam, 
voorzitter van het bestuur 
van KWF Kankerbestrijding 
Velsen. ,,Ook de weersvoor-
spelling voor komende zon-
dag ziet er goed uit. Vorig 
jaar viel er fl ink wat regen en 
ook waaide het hard, waar-
door diverse geplande fees-
telijkheden op het start- en 
fi nishterrein helaas niet tot 
hun recht kwamen. Maar met 
deze goede voorspelling op 
zak hopen we ook veel be-
zoekers uit IJmuiden en om-
geving in de loop van de dag 
op het evenemententerrein 
bij het KNRM-hoofdkantoor 
te mogen ontvangen. Want 
er is veel te horen, te zien, te 
beleven en te eten’’.
Het enthousiasme van de da-
mes in het organisatiecomi-
té kent geen grenzen als ze 

proberen alle activiteiten op 
een rij te krijgen: ,,’s Mor-
gens spelen op het startter-
rein verschillende dj’s en ’s-
middags speelt de Alkmaar-
se 6-mans coverband  ‘Alle 
Tijd’, terwijl de wandelaars de 
fi nish bereiken en hun wel-
verdiende gebakken visje en 
medaille in ontvangst nemen. 
Tijdens dit optreden zal ook 
Britney de Looff, bekend van 
Voice Kids, haar opwachting 
maken. Op het fi nishterrein 
naast Lunchroom Bart wor-
den biertafels, banken en 
statafels geplaatst zodat be-
zoekers hier een broodje ha-
ring of gebakken visje kun-
nen eten. Ook bij de stem-

pelposten zorgen we voor 
entertainment: bij de Kop 
van de Haven de showband 
IJmuider Harmony en White 
Smoke; bij Theeschenkerij 
Velserbeek komen ’t Staan-
de Tuygh, de Delta Singers 
en Nortada; bij Zorgvrij tre-
den De Raddraaiers op en bij 
Zwembad De Heerenduinen 
komt Nico Bakker.’’
Kijk op www.vissenloopijmui-
den.nl voor meer informa-
tie, het inschrijfformulier en 
de starttijden. sWandelaars 
kunnen zich ook op de dag 
zelf nog inschrijven. De uit-
gestippelde routes zijn 5, 10, 
15, 20, 25, 30 en 40 kilome-
ter lang.

Gezellige Pinksterdagen
Velsen - Voor gezellige Pink-
sterdagen hoefden Velsena-
ren de gemeente niet uit. De 
Pinksterjaarmarkt op land-
goed Duin & Kruidberg en 
Villa’s Culinair Wijntheater 
trokken vele duizenden be-
zoekers. Het strand van Vil-
la Westend stond vier dagen 
lang in het teken van wijn, 
eten en cultuur. Met diver-
se foodtrucks, wijn proeven, 
theater, de voorronde van het 
NK Oestersteken en cabere-
tier Arie Koomen als afsluiter 
was er veel te beleven. Duin 
& Kruidberg kreeg de zon 
mee op Tweede Pinksterdag. 
Bij beide evenementen pre-
senteerden lokale onderne-
mers hun producten. (foto’s: 
Friso Huizinga)

IJmuiden - In het cen-
trum van IJmuiden vindt vrij-
dag het jaarlijkse Moonlight 
Shoppen plaats. Veel winkels 
zijn tot 21.00 uur open en op 
Plein 1945 staat vanaf 12.00 
uur een markt met koopjes 

en curiosa. Er zijn ook diver-
se kinderattracties aanwezig. 
Moonlight Shoppen wordt 
onder auspiciën van Local 
Shopping IJmuiden georga-
niseerd door Kroko’s Evene-
menten.

Personenauto uitgebrand
Velserbroek - Op een par-
keerterrein aan de Hofgees-
terweg is dinsdagavond rond 
half twaalf een personenau-
to volledig uitgebrand. Bij 
aankomst van de brandweer 
sloegen de vlammen al uit 
de wagen.  Het is nog ondui-

delijk wat de oorzaak van de 
brand is geweest maar ver-
moedelijk gaat het om brand-
stichting. Medewerkers van 
de Forensische Opsporing 
hebben een onderzoek inge-
steld om de exacte toedracht 
te achterhalen.
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Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*

Wij zoeken
(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden 

IG, huishoudelijke medewerkers en 
tevens vakantiewerkers.

Kom dinsdagavond 24 mei en 
donderdag 2 juni van 19-20.30 uur 

naar de speeddate bij Zelf! Driehuis 
voor een leuke baan in de zorg!

Driehuizerkerkweg 48 • 1985 EM Driehuis

www.dezorgspecialist.nl

Vertrouwd
en dichtbij

CDA Velsen 
wenst alle 
examen-

kandidaten 
veel succes.

MEMORABEL  
AFSCHEID 
NEMEN

DEZE WEEK IN DE KRANT
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Terwijl de aandacht van 
zang-minnend Europa de af-
gelopen week gericht was 
op het songfestival in het 
Zweedse Stockholm, besteed 
ik hier aandacht aan de in 
Zweden heel beroemde maar 
in IJmuiden geboren zanger 
Cornelis Vreeswijk.
Kees Vreeswijk komt in 1937 
ter wereld, als eerste kind 
in het gezin van Jacob en 
Jeanne Vreeswijk. Het gezin 
woont aan de Tussenbeeks-
weg, waar vader Jacob een 
garage- en taxibedrijf heeft. 
Het geboortehuis staat er 
nog en huisvest tegenwoor-
dig een kringloopwarenhuis. 
Tijdens de oorlog verhuist 
het gezin naar de Zeeweg. In 
de jaren 1943-1949 bezoekt 
Kees de Emmaschool aan de 
Beukenstraat. In 1949 emi-
greert het gezin naar Zwe-
den. In Stockholm begint 
zijn vader een taxibedrijf-
je. Kees bezoekt de middel-
bare school en leert snel de 
Zweedse taal. Zijn hart ligt bij 
teksten schrijven en muziek 
maken.
Via een Zweedse folkzanger 
wordt Cornelis ontdekt door 
een platenproducer. In 1964 

verschijnt zijn eerste LP, die 
direct aanslaat bij de Zwe-
den. Ook zijn volgende LP’s 
doen het goed. In 1966 ver-
schijnt zijn eerste nummer in 
Nederland: ‘De Nozem en de 
Non’. Later verschijnen o.a. 
‘Veronica’ en nog een aantal 
Nederlandstalige LP’s. Zijn 
succes in Nederland haalt 
het echter niet bij zijn popu-
lariteit in Zweden.
Cornelis denkt nog vaak aan 
IJmuiden, het strand en de 
pieren. Zo haalt hij herinne-
ringen aan IJmuiden op in het 
nummer ‘Thuishavensamba’ 
uit 1982. In 1985 wordt Cor-
nelis ernstig ziek. In de week 
voor zijn overlijden in 1987 is 
hij nog in IJmuiden om af-
scheid te nemen van zijn fa-
milie en geboorteplaats. Van-
af een terras overziet hij nog 
eenmaal het strand en de 
pieren.
Cornelis is nooit uit het ge-
heugen van IJmuiden ver-
dwenen. Zijn herinnering 
wordt levend gehouden door 
onder andere zijn liederen, 
het Cornelis Vreeswijk Ge-
nootschap en een fi etsrou-
te langs markante punten uit 
zijn jeugd. In 2003 wordt een 
borstbeeld van de trouba-
dour onthuld bij de strandop-
gang aan het einde van de 
Kennemerboulevard. Zijn blik 
is gericht op het strand en de 
pieren. Als eerbetoon krijgt 
25 jaar na zijn overlijden de 
naastgelegen strandopgang 
in 2012 de naam ‘Cornelis 
Vreeswijkpad’.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Study Consultancy
Maak een vliegende start 
op de middelbare school

Velsen - De overgang van de 
basisschool naar het voort-
gezet onderwijs is voor leer-
lingen vaak een grote stap. 
Met de brugklastraining van 
Study Consultancy maakt uw 
kind goed voorbereid en met 
zelfvertrouwen deze over-
stap.
De training, bestaande uit 
drie sessies van twee uur 
per keer, is speciaal bedoeld 
voor leerlingen uit groep acht 
en wordt gegeven in kleine 
groepjes. De begeleiding is 
ontworpen aan de hand van 
onze jarenlange ervaring in 
het begeleiden van middel-
bare scholieren en zal wor-
den gegeven door ervaren 
pedagogen. Tijdens de trai-
ning wordt ingegaan op het 
gebruik van de elektronische 
leeromgeving, plannen, het 
aanleren van studievaardig-
heden en het oefenen met 
leerstrategieën. In een on-
gedwongen sfeer krijgen de 
leerlingen tevens de moge-

lijkheid om kennis te maken 
met verschillende vakken en 
bijbehorende leerstrategie-
en. Door middel van oefenin-
gen komen ze erachter welke 
leerstrategie bij hen past. De-
ze strategieën kunnen zij ver-
volgens aan het begin van de 
eerste klas gelijk inzetten!
Aan het einde van de training 
hebben leerlingen de vaar-
digheden die zij nodig heb-
ben bij het starten van de 
eerste klas op de middelba-
re school. Doordat ze weten 
wat hen staat te wachten en 
hoe ze kunnen leren, neemt 
dit spanning weg en levert dit 
zelfvertrouwen en motivatie 
op. Dit zelfvertrouwen kun-
nen ze inzetten om met een 
fl itsende start te maken!
De brugklastraining wordt 
gehouden in de tweede helft 
van juni. Heeft u interes-
se? Neem contact op via in-
fo@studyconsultancy.nl of 
bel 023-5392664. (foto: Mark 
Sassen)

Study Consultancy

Het Polderhuis krijgt 
duurzaamheidspilot
Velserbroek – Het Polder-
huis krijgt de eer om mee te 
doen aan een pilot op het ge-
bied van duurzaam onder-
houd. Nog dit jaar wordt be-
gonnen met aanzienlijke 
energie- en kostenbesparin-
gen. Door bij aanvang van het 
project een nulmeting vast te 
stellen, krijgt men inzicht in de 
daadwerkelijke besparingen. 
Binnen een periode van tien 
jaar wil Velsen een vergelijk-
bare aanpak van 125 panden, 
waarvan ongeveer de helft ei-
gendom is van de gemeente. 
Op basis van het Besluit Ener-
gie Neutrale Gebouwen moe-
ten gemeenten besparen op 
de uitstoot van CO2 door tal 

van energiebesparingsmaat-
regelen. Mede op basis van 
de pilot van het Polderhuis in 
Velserbroek kan een Duur-
zaam Meerjarenonderhouds-
plan (DMOP) worden opge-
steld. De start is medio 2017 
voor alle andere panden.
Kosten voor dit DMOP, 
100.000 euro. Men verwacht 
deze kosten door een jaarlijk-
se besparing van 10.000 eu-
ro over een periode van tien 
jaar, terug te verdienen. Het 
voorstel sluit aan bij het stre-
ven van het college naar een 
duurzaam Velsen en past bij 
de doelstellingen van het Na-
tionaal Energieakkoord en het 
klimaatakkoord van Parijs.
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Donderdag 
19 mei

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Zie www.buitenplaats-
beeckestijn.nl
Stadsschouwburg Vel-
sen: Het Groot Niet Te Ver-
mijden. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
20 mei

Moonlightshoppen van 
12.00 tot 21.00 uur. Er staan 
kramen en diverse winkels 
zijn geopend.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Liedrecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Popkoor De-
cibel met ‘Crossing Borders;. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
21 mei

Gratis kennis maken met 
wandelcoaching. RC Adem-
centrum Kennemerland doet 
hier aan mee en bied een 
gratis WandelCoaching-ses-
sie aan. Men wandelt in de 
duinen van Duin en Kruid-
berg. Start bij Hoeve Duin en 
Kruidberg. Zie ook www.rcak.
nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Boerenmarkt op het ter-
rein van Groenbasis in Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’. 
Lezing en signeerdag door 
Arjen Bosman over zijn boek 
‘Rome aan de Noordzee: bur-
gers en barbaren te Velsen’. 
Bibliotheek IJmuiden. Van 
15.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Lebbis in ‘De Paardenpoet-
ser’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
22 mei

Kofferbakmarkt op het 
Velserduinplein (achter de 
Hema) van 08.00 tot 15.00 
uur.
Boerenmarkt op het ter-
rein van Groenbasis in Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur.
Beeckestijn Festijn van 
10.00 tot 17.00 uur. Rond-
struinen en proeven tussen 
kunstboeken, brocante, an-
tiek, lifestyle- en streekpro-
ducten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Koffieconcert met Vitaal 
en Grace Darling i de Lau-
rentiuskerk, Fidelishof 30 
IJmuiden. Aanvang 12.00 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’. 
Schapen scheren op 
Boerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Om 13.00 
en 14.30 uur.
Piano en fluit in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Dinsdag
24 mei

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Koninklijke Visio geeft 
gratis informatie en advies 
bij slechtziendheid of blind-
heid in bibliotheekvestiging 
Velserbroek, Maanbasti-
on 476 in Velserbroek. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Start Avondvierdaagse 
Velserbroek tot en met 27 
mei.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Fina-

listen Leids Cabaret Festival. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
25 mei

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. Verkoop van kleding en 
huisraad.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop  de 
entreeprijs.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘De hel-
leveeg’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
26 mei

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Velsen -  Gastouderbureau 
‘t Kwakersnest biedt profes-
sionele kinderopvang. Hoe 
het bij gastouder Els Vlaming 
toegaat, vertelt zij zelf:
,,Ik ben al 25 jaar gastouder 
en ik vind het erg leuk om 
gastouder t e zijn omdat kin-
deren mij elke dag weer ver-
rassen. Elke dag gaan we 
even op stap en onderweg 
zien we altijd weer leuke en 
nieuwe  dingen.
In de supermarkt kopen de 
kinderen zelf hun bood-
schapjes en elke dag genie-
ten we samen. We spelen sa-
men en maken thema gericht 
knutselwerkjes. 
Ik geef gastkinderen graag  
de individuele aandacht die 
zij verdienen. Kleinschalig is 
de juiste naam voor de op-
vang die ik geef. Ons gastge-
zin is de plek waar de kinde-
ren op een professionele ma-

nier en in een huiselijke zet-
ting worden opgevangen. Ik 
heb nog plek op maandag en 
dinsdag en in overleg op de 
donderdag. Mijn huis is aan-
gepast conform de eisen van 
de GGD en ik heb een gro-
te speelplaats voor de deur 
waar de kinderen dagelijks 
buiten spelen.
In nauwe samenwerking met 
’t Kwakersnest blijf ik mij 
ontwikkelen als gastouder. 
Elk jaar volg ik de herhaling 
van de EHBO-cursus en al-
le expertise-avonden volg ik 
trouw. 
Bent  u op zoek naar pro-
fessionele opvang neem dan 
vrijblijvend contact op met 
gastouderbureau ’t Kwakers-
nest, ik heb weer plek!’’
Gastouderbureau ‘t Kwa-
kersnest, 023–5769951, in-
fo@kwakersnest.nl. Zie ook 
www.kwakersnest.nl.

Santhappen terug 
van weggeweest

Santpoort-Noord - Het ge-
zelligste culinaire evenement 
in de regio komt weer terug 
en hoe. Op vrijdag 3 en za-
terdag 4 juni staat het Broek-
bergenplein weer in het te-
ken van Santhappen.
Op vrijdag 3 juni gaat Sant-
poort weer aan tafel. De cu-
linaire deelnemers aan het 
tweedaagse evenement ser-
veren dan een viergangen 
menu. Voor het bedrag van 
35 euro per persoon krijgt u 
dus een viergangenmenu en 
twee consumpties. Aan lan-
ge tafels geniet u van de lek-
kerste creaties en veel gezel-
ligheid om u heen. DJ John 
Castenmiller zal het geheel 
voorzien van een ontspan-
nen muziekje. Deze avond 
is uitermate geschikt voor 
groepen, verenigingen, be-
drijven en natuurlijk Sant-

poorters onder elkaar.  Voor 
het Santhapdiner op vrijdag 
dient u vooraf kaarten te ko-
pen bij een van de deelne-
mers.
Op zaterdag 4 juni wordt het 
Broekbergenplein omgeto-
verd tot de grootste loun-
geruimte van de regio. Met 
muziek en een drankje kunt 
u al vanaf 15.00 uur heerlij-
ke loungen. Natuurlijk ver-
zorgt Culinair Santpoort voor 
u het foodgedeelte, met live 
cooking, foodtrucks en vele 
nieuwe elementen. Zaterdag 
is de start dus om 15.00 uur, 
zijn kaarten niet nodig en is 
iedereen weer van harte wel-
kom.
De deelnemende bedrijven 
zijn Villa Westend, ‘t Palet, 
Pasta Casa, Wijnhuis Ten Bilt, 
Bartje Bloemendaal, Dijkman 
Kaas en Primeurshop Bol.

IJmuiden - Zondag 22 
mei wordt weer een ge-
zellige kofferbakmarkt ge-
houden op het Velserduin-
plein achter de Hema. Net 
als vorige keer zal het weer 
vol staan met mensen die 
vanuit hun auto (5 à 5 me-
ter hun spullen verkopen. 
Er zal van alles te koop zijn. 
Wie ook wilt deelnemen 
aan deze markt kan ge-
woon aansluiten (reserve-
ren is niet nodig). De kos-
ten zijn vanaf 10 euro per 
auto. De markt begint om 
08.00 uur en is om 15.00 
uur afgelopen. Voor meer 
informatie: telefoon 0255-
518380 of 06-57539029. 
De volgende kofferbak-
markt wordt gehouden op 
26 juni.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein
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Peter Heerschop
 in Velsen

Velsen - Peter Heerschop 
(NUHR en De Kwis) onder-
zoekt op dinsdag 31 mei 
(20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen op wel-
ke manieren mensen zichzelf 
enorm neppen. Hoe het komt 
dat je regelmatig het een 
zegt maar het ander doet. Of 
voelt. In Peter zit een gewel-
dige columnist (onder ande-
re ‘Lieve Marianne’ bij Edwin 
Evers), een uiterst grappige 
cabaretier, maar tegelijk ook 
een ongeloofwaardige we-
tenschapper en een struike-

lende ‘Minister van Enthou-
siasme’. En dat maakt het al-
lemaal zo leuk, als hij pro-
beert uit te leggen waar we 
elkaar écht mee kunnen hel-
pen. Met als doel dat ieder-
een de zaal uit loopt met een 
grote glimlach en minimaal 
één idee om het leven te ver-
anderen. 
Prijs: 24 euro, inclusief drank-
je en garderobe. Meer infor-
matie en reserveren: www.
stadsschouwburg velsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Jo-
ris van Bennekom)

Diederik Van Vleuten met 
theatersolo in schouwburg
Velsen - Met zijn documen-
taire-achtige kleinkunstpro-
gramma’s vol humor, muzika-
liteit en geschiedenis creëerde 
meesterverteller Diederik van 
Vleuten zijn eigen theatergen-
re. ‘Stand up-history’ lijkt een 
goede naam. Met veel suc-
ces leverde Diederik inmid-
dels twee solo’s af. Hij is toe 
aan zijn derde. Daarin geeft hij 
antwoord op de vraag waarom 
zijn vader, in plaats van hem 
vertrouwelijk in te wijden in de 
wereld van seks, drank, voetbal 
en geld - de onwrikbare pijlers 
van het mannenbestaan - zijn 
zoon liever complete redevoe-
ringen van Winston Churchill 
leerde, inclusief diens stem en 
gebaren. En waarom hij meer 
dan vijftig jaar na Churchill’s 
overlijden bijna iedere dag, 
maar zeker iedere nacht, aan 
de legendarische oorlogsleider 
denkt. De voorstelling op vrij-
dag 3 juni in de Stadsschouw-

burg Velsen is tot op de laat-
ste stoel uitverkocht. Op don-
derdag 16 maart 2017 speelt 
Van Vleuten een extra voor-
stelling van zijn alom gespre-
zen theatersolo. Prijs: 25 euro, 
inclusief drankje en gardero-
be. Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouwburg 
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Katinka Krijgsman)

Theaterfeest ‘We want 
More!’ twee keer in Velsen
Veslen - De beste en leuk-
ste actrices van Nederland 
trakteren het publiek van 
de Stadsschouwburg Velsen 
op een onvergetelijk thea-
terfeest! Op zaterdag 4 juni 
(20.15 uur) en zondag 5 ju-
ni (15.00 uur) schitteren  Pe-
tra Laseur, Anne-Marie Jung, 
Peggy Vrijens en Wimie Wil-
helm en vele anderen in dé 
toegift van het theatersei-
zoen! ‘We Want More!’ is een 
muzikale komedie vol hilari-
sche taferelen, oud zeer en 
catchy popsongs. Centraal 
staat de reünie van een le-
gendarisch meidenkoor en 
de verwikkelingen die daar-
op volgen.
We Want More! is een hila-
rische en muzikale komedie. 
Het verhaal draait om Wo-
mens World, een vrouwen-

koor, dat twintig jaar geleden 
op haar hoogtepunt uit el-
kaar ging. Tijdens het weer-
zien - na járen - en de voor-
bereidingen op het optreden, 
blijkt dat het leven niet voor 
alle vrouwen is verlopen zo-
als gehoopt en door onver-
wachte onthullingen komen 
de verhoudingen op scherp 
te staan.
We Want More! is een snelle, 
vlijmscherpe en soms ontroe-
rende komedie. Bijgestaan 
door een live-band zingt het 
sterrenensemble grote hits 
van onder anderen Prince, 
Dolly Parton en Bruno Mars, 
die speciaal voor deze voor-
stelling opnieuw zijn gear-
rangeerd.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg 
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Jenny Arean is 
met haar diepe, warme, wel-
luidende stem en haar rij-
ke oeuvre van onschatbare 
waarde voor het Nederlandse 
theater. Dat gaat de diva ge-
lukkig weer bewijzen in een 
heel speciale theatertour die 
zij maakt met de jonge chan-
sonnier Marijn Brouwers. Wie 
is Marijn Brouwers? Hij baar-
de opzien met zijn prachtige 
theatrale odes aan cabaretier 
Frans Halsema én de Fran-
se zanger Charles Aznavour. 
Jenny en Marijn stonden vijf-
tien jaar geleden sámen in de 
musical ‘Foxtrot’. Toen werd al 
een klein plannetje gesmeed 
voor een duoshow, ooit. Nu 
komt het er van! Met naast 
zich Marijn Brouwers zingt 
zangdiva Jenny Arean ‘de 
hemel open’ met haar oude 
en nieuwe favorieten. Prijs: 
25 euro, inclusief drankje en 
garderobe. Meer informatie 
en reserveren: www.stads-
schouwburg velsen.nl of tel. 
0255-515789.

Jenny zingt 
hemel open

IJmuiden - De winnaar van 
het VARA Leids Cabaret Fes-
tival 2016, Martijn Kardol, 
komt samen met de ande-
re fi nalisten Marco Lopes en 
Joosen en de Jager op dins-
dag 24 mei (20.30 uur) naar 
het Witte Theater. Tijdens de 
Finalistentour 2016 krijg je de 
kans om zelf het talent van 
de toekomst te ervaren. Ze 
doen de fi naleavond namelijk 
integraal over! Sinds 1978 is 
het VARA Leids Cabaret Fes-
tival een vooraanstaand po-
dium voor jong cabarettalent. 
Gevestigde namen als Lebbis 
& Jansen, Najib Amhali, en 
Paulien Cornelisse zijn hier 
ooit begonnen. Prijs: 17,50 
euro. Locatie: Witte Theater, 
Kanaalstraat 257. Reserveren: 
www.wittetheater.nl, www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789.

Finalisten Leids 
Cabaret in 
Witte Theater

Ontschotting budgetten 
Wmo en Jeugdhulp

Velsen – De IJmondgemeen-
ten Velsen, Heemskerk en Be-
verwijk werken nauw samen 
binnen het sociaal domein. Ge-
meenten verwachten een ac-
tieve houding van cliënten als 
het gaat om het zoeken naar 
oplossingen, waarbij bijvoor-
beeld het eigen netwerk kan 
worden ingezet. Zo houden de 
cliënten zelf de regie. Een an-
dere oplossing voor effi ciëntere 
inzet van budgetten is het uit-
breiden van algemene en col-
lectieve voorzieningen. Voor-
beeld: een rolstoel- en scoot-
mobielpool voor inwoners die 
zoiets af en toe nodig hebben.
Hulp en ondersteuning wor-
den op breed vlak aangebo-
den, bijvoorbeeld door soci-
ale wijkteams in samenhang 
met huisarts of Stichting Wel-
zijn. Die samenhang in aanbod 

vraagt van de gemeenten ook 
een samenhangend beleids- 
en fi nancieel programma. De 
eerste stap daar naar toe is het 
ontschotten van de budget-
ten Wmo en Jeugdhulp, zowel 
voor oude taken zoals hulp bij 
het huishouden en preventieve 
jeugdhulp als de nieuwe taken, 
Wmo begeleiding of specialisti-
sche jeugdhulp. Door deze ont-
schotting kunnen de gemeen-
tes fl exibeler omgaan met de 
budgetten en sneller insprin-
gen op toekomstige ontwikke-
lingen. Voorbeeld is het doel-
groepenvervoer. Binnen Zuid-
Kennemerland en de IJmond 
start per 2017 een dekkend 
aanbod van vervoer voor zo-
wel Wmo-cliënten als leerlin-
genvervoer. Verschillende ver-
voersstromen (vervoerders) 
sluiten geleidelijk aan.

Rennen door Velsertunnel
Velsen – Stof je hardloop- 
of wandelschoenen maar al-
vast af, want begin 2017 komt 
er een eenmalig hardloop- en 
wandelevenement door de ge-
renoveerde Velsertunnel: de 
Velsertunnel Run. Dit moet 
plaatsvinden vlak voor de of-
fi ciële heropening van de Vel-
sertunnel. Voor de organisatie 
van de Run werken gemeen-
ten Velsen en Beverwijk sa-
men met het ministerie van In-

frastructuur & Milieu én loka-
le bedrijven, verenigingen en 
organisaties. Het evenement 
wordt gezien als een ‘once in 
a lifetime experience’ en men 
verwacht hierbij zelfs lande-
lijke interesse. De Velsertun-
nel Run is een unieke afslui-
ting van een lange periode van 
onderhoud en zet inwoners op 
een positieve manier in bewe-
ging. Velsen draagt 10.000 eu-
ro bij aan het evenement.
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Nieuw bestuur zet 
Eigenwijs voort

Velsen - Op 9 mei is het nieu-
we bestuur van Eigenwijs Mu-
sicalkids Velsen offi cieel be-
edigd. Nadat afgelopen de-
cember het voorstel om de 
vereniging op te heffen werd 
verworpen door de Algemene 
Ledenvergadering zijn er vijf 
enthousiaste mensen gevon-
den die graag in het bestuur 
wilden om daarmee de club 
voort te zetten. 
In samenwerking met de ver-
trekkende bestuursleden heeft 
het nieuwe bestuur vanaf he-
den alle taken overgenomen 
en wordt er achter de scher-
men al druk gewerkt aan een 
nieuwe productie met een 
aantal nieuwe vrijwilligers. De 
vereniging heeft afgelopen 
seizoen afscheid genomen van 
verschillende vrijwilligers die 
al jaren betrokken zijn, waar-
onder regisseur Marja Lind-
hout. ,,Wij willen graag al de-
ze mensen nog eens hartelijk 
bedanken voor hun tomelo-
ze inzet en passie”, aldus nieu-
we voorzitter Bas Bosma. ,,Dat 
geldt zeker voor Marja Lind-

hout, die achttien jaar bij Ei-
genwijs betrokken is geweest 
en zich altijd voor 200 procent 
heeft ingezet.’’
Het nieuwe bestuur heeft goe-
de hoop voor de toekomst. 
Bosma: ,,Alle leden zijn ontzet-
tend blij dat de vereniging kan 
blijven bestaan en dat is na-
tuurlijk waar we het voor doen. 
Plezier staat voorop. We zijn al 
druk bezig voor komend sei-
zoen, waardoor u volgend jaar 
allemaal weer kunt uitkijken 
naar een spannende, grappige 
en vrolijke familievoorstelling!’’
Eigenwijs Musicalkids Velsen 
werd in 1998 opgericht door 
Marja Lindhout en Henk van 
Delden en voert sindsdien ie-
der jaar een voorstelling op 
met een groep van ongeveer 
45 leden van tussen de 8 en 
20 jaar. 
Komend theaterseizoen staat 
Eigenwijs op vrijdag 7 en za-
terdag 8 april 2017 op de plan-
ken in de Stadsschouwburg 
Velsen. Zie ook www.eigen-
wijsmusicalkids.nl. (foto: Jeff 
Kemp/CMJK Vormgeving)

Driehuis - De ZorgSpecia-
list organiseert twee unie-
ke inloopavonden voor men-
sen die interesse hebben om 
als verzorgende IG, verpleeg-
kundige of wijkverpleegkun-
dige aan de slag te gaan.
Directeur Esther Vink: ,,Ik heb 
zelf jarenlang gewerkt als 
verpleegkundige. Als geen 
ander weet ik dat de organi-
satie waar je werkt bepalend 
kan zijn voor je werkplezier. 
Door laagdrempelig binnen 
te kunnen lopen en in ge-
sprek te gaan is er een mooie 
manier om wederzijds te ver-
kennen of onze vacatures je 
een nieuwe kans bieden.”
De ZorgSpecialist is als 
(thuis)zorgaanbieder actief 
in de regio Kennemerland. 
Personeelsmanager Mischa 
van Os: ,,Als ondernemende 
en innovatieve zorgaanbie-
der zijn we op zoek naar be-
trokken collega’s die het leuk 
vinden om in onze organisa-
tie te werken waar je elkaar 
als collega’s kent en waar je 
gezien wordt. We horen vaak 
van mensen dat ze ons  veel 
eerder hadden willen ont-
dekken”, lacht Mischa. ,,Zo is 
het idee geboren om op een 

andere manier met mogelijke 
nieuwe collega’s in contact te 
komen!’’
De ZorgSpecialist is op zoek 
naar verzorgenden IG, ver-
pleegkundigen, wijkver-
pleegkundigen en huishou-
delijk medewerkers. Zowel 
voor zorg en ondersteuning 
bij mensen thuis als als voor 
onze kleinschalige woon-
voorzieningen voor men-
sen met dementie. Er zijn ve-
le contractvormen mogelijk. 
Ook voor studenten HBO-
V of geneeskunde die in de 
zomervakantie willen wer-
ken zijn er diverse mogelijk-
heden.
Tijdens de speeddate praten 
kandidaten met verschillende 
collega’s van de ZorgSpecia-
list, variërend van uitvoeren-
de collega’s tot personeels-
managers. Zo weet je al snel 
wat werken bij de ZorgSpe-
cialist inhoudt.  Enthousi-
ast? Dan kun je  direct sol-
liciteren op een vacature. De 
ZorgSpecialist ontvangt je 
graag in de vitaliteitswinkel 
Zelf!Driehuis aan de Driehui-
zerkerkweg 48 in Driehuis op 
dinsdag 24 mei of donderdag 
2 juni van 19.00 tot 20.30 uur.

Netwerken op 
Beursvloer Velsen
Velsen - Een breed netwerk 
helpt als je als iets wilt be-
reiken. Of je nu ondernemer 
bent of een maatschappelij-
ke organisatie. Daarom wordt 
op 30 mei om 16.00 uur de 
derde editie van het netwerk 
event Beursvloer Velsen ge-
organiseerd.
Ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties tref-
fen elkaar daar in een dy-
namische en gemoedelijke 
sfeer.  Er wordt contact ge-
legd en gehandeld in alles 
behalve geld. Beursvloer Vel-

sen brengt de maatschappe-
lijk betrokken ondernemer en 
de sportclub, scoutinggroep, 
muziekvereniging, buurthuis 
en zorginstelling bij elkaar.
Ondernemers zetten hun 
kennis, expertise, mensen of 
materialen in om maatschap-
pelijke organisaties verder te 
helpen met hun activiteiten. 
Organisaties zetten hun ex-
pertise ,activiteiten en PR ka-
nalen in om bedrijven te hel-
pen maatschappelijk betrok-
ken te ondernemen. Zie ook 
www.beursvloervelsen.nl. 

IJmuiden – Een aantrekkelijk 
winkelcentrum in IJmuiden 
is een van de ambities van 
de gemeente Velsen. De de-
tailhandel heeft het momen-
teel erg moeilijk. Het college 
van Velsen wil met het oprich-
ten van een verhuis- en ge-
velfonds winkeliers stimule-
ren te verhuizen naar kans-
rijke locaties. Zo hoopt men 
versnippering van detailhan-
del tegen te gaan. Winkeliers 
die willen verhuizen naar een 
(vaak duurdere) centrumlo-
catie kunnen met een subsi-
die worden geholpen. De ver-
schillen in overkapping en ge-
vels van winkels aan de Lange 
Nieuwstraat blijft veel mensen 
een doorn in het oog. Met een 
winkelfonds wil de gemeen-
te het winkeleigenaren mak-

kelijker maken om te investe-
ren in het eigen pand of juist 
om gezamenlijk op te trekken. 
De gemeente Velsen heeft 
een voorbeeldfunctie en ver-
betert zelf ook de gevels van 
eigen winkelpanden. Afhan-
kelijk van de fi nanciële ruim-
te is het voorstel van het col-
lege om een winkelloods in te 
zetten die de leegstand van 
winkels gaat terugdringen, 
met name in IJmuiden. Ta-
ken zouden zijn: verhuiskan-
sen identifi ceren, partijen ver-
leiden om naar kansrijke win-
kelgebieden te verhuizen en 
winkelorganisaties meehel-
pen bij het opzetten van in-
vesteringszones en verenigin-
gen van eigenaren. De kosten 
zouden 35.000 per jaar zijn, 
over een periode van vijf jaar.

Velsen – Afhankelijk van de 
fi nanciële ruimte en goed-
keuring van de gemeente-
raad komt het college van 
de gemeente Velsen met een 
aantal voorstellen voor nieuw 
beleid. Dan gaat het onder 
meer over de uitbreiding van 
de inzet van buurtsportcoa-
ches om overgewicht en on-
voldoende beweging van in-
woners aan te pakken. In Vel-
sen heeft 48 procent van de 
volwassenen overgewicht en 
dit groeit naar mate zij ouder 
worden.

Meer buurt-
sportcoaches

Velsen – De nieuwe Omge-
vingswet die door het Rijk 
wordt ingesteld zou eind 2018 
in werking moeten treden. 
Deze wet heeft alles te ma-
ken met vergunningen, omge-
vingsrecht en bestemmings-
plannen en dergelijke, voor 
zowel bedrijven als particu-
lieren. Er is een nieuwe digi-
tale informatievoorziening no-
dig, een Digitaal Portaal, waar 
men alle informatie in een 
keer kan vinden. Het samen-
voegen van regelingen kost 
scholing en voorlichting van 
personeel en bestuur. De tota-
le kosten zijn nog niet goed in 
te schatten, maar men rekent 
op een voorlopige kostenpost 
van 60.000 euro voor 2017.

Nieuwe 
Omgevingswet

IJmuiden – Volgens CBS-
gegevens is Zee- en Duinwijk 
een wijk met een lage sociaal 
economische status. Daarom 
komt de wijk in aanmerking 
voor GIDS-gelden van het 
Rijk onder de noemer Ge-
zond in de Stad. Met dit geld 
moeten gezondheidsachter-
standen worden verkleind 
door aan te sluiten bij wat er 
al gebeurt in de wijk. De ge-
meente Velsen werkt daar-
bij samen met partners uit 
het sociaal domein en de ge-
zondheidszorg. Maar ook be-
woners zelf participeren mee. 
Inmiddels is veel informa-
tie over de wijk in kaart ge-
bracht, met mogelijke oplos-
singen. De gegevens worden 
in een boekje vormgegeven 
en gepresenteerd als wijks-
can. In 2016 en 2017 zijn de 
gemeentelijke kosten 40.000 
euro, wat wordt gefi nancierd 
uit de GIDS-gelden.

Gezond 
in Zee- en 
Duinwijk
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Witte Tijgers gaan 
internationaal

Santpoort-Noord - De Witte 
Tijgers van Dschen Dui heb-
ben afgelopen weekend in 
België deelgenomen aan de 
Tanding-wedstrijden van de 
Belgian Open 2016. Er de-
den in totaal elf landen mee: 
België, Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, United Kingdom, 
Rusland, Thailand, Singapore, 
Malaysia en natuurlijk Neder-
land. 
Vanuit Dschen Dui deden de 
junioren Melissa Verburgt 
en Robin Vogel en bij de se-
nioren deed Tristan Vermeu-
len mee. Tristan had zijn eer-
ste partij wel heel zwaar ge-
loot namelijk tegen de huidige 
wereldkampioen uit Malaysia, 
dit was een loodzware opga-
ve waar hij niet ongeschonden 
uitkwam en het toernooi voor 

hem afgelopen was. Maar niet 
iedereen kan zeggen dat hij 
het opgenomen heeft tegen 
de wereld kampioen, dus dat 
zijn zeker hele mooie herinne-
ringen om op terug te kijken. 
Melissa en Robin hebben het 
wel tot de fi nale gehaald, en 
die waren gelukkig op zondag. 
Dus na dag een terug naar het 
hotel gegaan om kort te ont-
spannen in Antwerpen en, in 
stijl, lekker Indonesisch gege-
ten. De volgende dag moet er 
weer gepresteerd worden dus 
het kon niet te laat worden, 
maar het was wel heel goed 
voor het groepsgevoel.
De wedstrijden die zondag te-
gen Zwitserland werden ge-
speeld had Melissa gewonnen 
en Robin helaas verloren. Zie 
ook www.dschendui.nl.

Carrouselwedstrijd 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Zon-
dag 15 mei was de jaarlijk-
se jeugd carrouselwedstrijd 
op manege Kennemergaarde. 
Alle lesgroepen die hieraan 
mee kunnen doen strijden 
dan tegen elkaar in de lichte 
of de zware poule. De proe-
ven staan vast, maar de kin-
deren kunnen zelf een thema 
bedenken en daar de kleding 
en de muziek bij aanpassen.
Het is altijd een drukte van 
belang met allemaal leuk ver-
klede kinderen! De pony’s 
hebben zich gelukkig ook 
gedragen, want met allerlei 
vreemde kleding en muziek 
in de rijbaan is dat toch al-
tijd wel weer spannend. Het 
is  een feest om naar de ver-
schillende groepen in ieder 
hun eigen creaties te kijken. 
Er wordt ook altijd een origi-
naliteitsprijs uitgereikt en die 
was dit jaar in de zware pou-

le voor de lesgroep van zon-
dagochtend 9.30 uur, zij wa-
ren verkleed als meerminnen!
In de lichte poule ging de ori-
ginaliteitsprijs naar de les-
groep van donderdagmiddag 
17.00 uur, zij waren verkleed 
als Disneyprinsessen.
De winnaar van de zware 
poule werd de les van woens-
dag 17.00 uur onder leiding 
van Ed en als tweede eindig-
de de les van maandag 16.45 
onder leiding van Kim. Op de 
derde plaats is geëindigd de 
les van donderdag 17.00 uur.
In de lichte poule is op de 
eerste plaats geëindigd de les 
van zaterdag 11.30 uur, onder 
leiding van Hannie, tweede 
is hier geworden de les van 
zondag 10.15 uur onder lei-
ding van Ed en op de derde 
plaats is de les van woens-
dagmiddag 16.00 uur geëin-
digd.

Guus Wardenaar 
schrijft politieke 

thriller
Velsen - Het boek De Ont-
maskering is een uiterst ac-
tuele politieke thriller van 
Guus Wardenaar. Hij werkt 
in het dagelijks leven voor de 
Stichting Ook voor Jou en zet 
hij zich in voor jonge mensen 
met een beperking. Stich-
ting Ook voor Jou is verbon-
den aan gezinshuis Onder de 
Panne in Velserbroek. War-
denaar schreef het boek zo’n 
vijf jaar geleden omdat hij 
zag dat mensen tegenwoor-
dig slechts hun mening ba-
seren op basis van kranten-
koppen. Guus wil laten zien 
wat er kan gebeuren als men 
zich niet meer in de proble-
matiek verdiept en er slechts 
keuzes worden gemaakt op 
basis van verkeerde of een-
zijdige informatie. In het boek 
werkt de kersverse journa-
list Jeff du Croix als verslag-
gever bij een lokale krant. Als 
hij onderzoek doet naar lo-
kale incidenten in de nieuw-
jaarsnacht van 2014 raakt hij 
langzaam maar zeker op het 
spoor van politiek en religi-
eus gemotiveerde intriges 
die niet alleen de toekomst 
van Nederland wel eens een 
onaangename wending zou-
den kunnen geven maar ook 
Jeff de Croix diep in zijn per-
soonlijke leven zullen raken. 
ISBN: 978 9082 1782 72. Prijs: 
16,20 euro.

‘t Mosterdzaadje
Maria Stuart liederen en 
Tsjechisch programma
Santpoort-Noord - Vrij-
dag 20 mei om 20.00 uur is 
het genieten van de mooie 
stem van de sopraan Marij-
ke Groenendaal en haar pia-
nist Jacob Engel. Op het pro-
gramma staan de Maria Stu-
art liederen van Schumann, 
Rachmaninoff, Fauré, Proko-
fi eff en Ravel. 
Op zondag 22 mei om 15.00 
uur voeren de  fl uitiste Else 
Schaaij en de pianiste Len-
nie Kerkhoff een overwe-
gend Tsjechisch programma 
uit in ‘t Mosterdzaadje. Mar-
tinu, Janáceck (piano solo) 
en Enesco.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open.

Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Drinkwatertappunt 
bij Boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - PWN en de 
ANWB hebben een geza-
menlijk drinkwatertappunt 
onthuld bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Recreatiegebied 
Spaarnwoude. Het tappunt is 
het eerste in een reeks geza-
menlijke tappunten van PWN 
en de ANWB.
Na de opening ontvingen de 
aanwezige bezoekers een 
hervulbare waterfl es die ze 
konden vullen met kraan-
water uit het tappunt of met 
‘inspiratiewater’, kraanwa-
ter met een smaakje als ge-
zond alternatief voor fris-
drank. Ook konden belang-
stellenden meedoen met het 
kraanwaterspel – een vari-
ant op het bekende ganzen-
bordspel - en zo hun kennis 
over PWN en over kraanwa-
ter testen
Joke Cuperus, directeur 
PWN in de openingsspeech: 
,,Kraanwater in Nederland is 
duurzaam en van topkwa-
liteit. Het behoort zelfs tot 
het beste van Europa. Met 
een PWN-tappunt wordt het 
drinken van kraanwater voor 

iedereen nog toegankelijker. 
Daarnaast is het niet alleen 
een bijdrage aan een scho-
ner milieu, maar wordt er ook 
een gezond alternatief gebo-
den.”
De watertap staat van on-
geveer maart tot en met no-
vember bij de fi etsenstalling 
van Boerderij Zorgvrij. In de 
vorstperiode haalt PWN de 
tappunten weg, controleert 
ze en slaat ze op tot het voor-
jaar.

Velsen-Zuid – Sinds Fast 
Flying Ferries is gestopt 
wordt een deel van het Pont-
plein niet meer gebruikt. Dat 
geldt onder meer voor bus-
stroken, omdat de haltes 
zijn verhuisd naar de Stati-
onsweg en de De Noostraat, 
maar ook voor parc- en ri-
devoorzieningen voor auto’s 
en fi etsen. Het voorstel van 
het college is om de busstro-
ken te verwijderen. Voorlo-
pig blijft de noordelijke bus-
strook nog gewoon bestaan 
vanwege extra drukte bij de 
pont zolang de Velsertunnel 
nog gesloten is voor renova-
tie. Het college wil graag on-
derzoek naar de mogelijkhe-
den om de infrastructuur op 
en bij het Pontplein aan te 
passen, zodat ook de door-
stroming van het verkeer kan 
worden verbeterd. Of daar 
geld voor is, moet nog wor-
den afgewacht. Daadwer-
kelijke aanpassing van het 
Pontplein verwacht men niet 
eerder dan in 2018.

Aanpassing 
Pontplein
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Afscheid van een leven tussen speelgoed
Santpoort-Noord - Eind 
mei nemen Kees-Jan en Jos-
je Thomasz-Bakker van In-
tertoys De Ballon afscheid 
van een leven tussen het 
speelgoed. Na bijna 25 jaar 
gaan zij van een welverdien-
de rust genieten en geven zij 
het stokje over aan een nieu-
we, jongere opvolger.
Gedrevenheid en enthousi-
asme zijn woorden die Kees 
op het lijf geschreven zijn. 

,,Nagenoeg mijn hele leven 
staat in het teken van speel-
goed en van de handel die 
daarmee samenhangt. Ik 
voel me daarbij als een vis 
in het water. Na een paar 
jaar als timmerman te heb-
ben gewerkt, ben ik in 1992 
begonnen in een pand aan 
de Hagelingerweg, tegen-
over de Rabobank, onder de 
naam De Ballon.
We hadden daar tabakswa-

ren, tijdschriften, loten en 
heel veel speelgoed en om-
dat het zo’n lang en smal 
pand was, stond het er altijd 
bomvol. Klanten zullen zich 
dat ongetwijfeld herinneren.’’
,,Door ruimtegebrek zijn we 
na een aantal jaren verhuisd 
naar een ander pand on-
der de naam Wigwam.  Ook 
daar hebben we een jaar of 
vijf gezeten en zijn toen weer 
verhuisd tot we tenslotte 

in onze huidige pand in de 
Hoofdstraat terecht kwamen. 
Een prachtige locatie met 
een ruime winkel waar we 
nog een stuk hebben aange-
bouwd. In totaal hebben we 
hier nu 380m2 winkelopper-
vlak met alleen maar speel-
goed. Wat mij mijn hele le-
ven al geboeid heeft is het 
contact met de klanten.
Geen vraag naar een bijzon-
der stuk speelgoed is me te 

gek. Nee verkopen komt in 
mijn vocabulaire niet voor. Al 
moet ik het uit Amerika ha-
len, ik zorg dat de klant uit-
eindelijk krijgt wat hij graag 
wil hebben.’’
Voor alle klanten en beken-
den houdt het echtpaar op 
donderdag 26 mei van 09.00 
tot 21.00 uur een receptie 
in de winkel aan de Hoofd-
straat 189 in Santpoort-
Noord.

Velsen - Afgelopen week-
einde werd de belangrijk-
ste technische mijlpaal 
behaald voor HOV Vel-
sen: het plaatsen van het 
spoordek met onderdoor-
gang voor de bus op het 
traject tussen Santpoort-
Noord en Driehuis. Met 
veel precisie en in razend 
tempo werden 45 dam-
wanden ingetrild waarna 
het spoordek millimeter 
voor millimeter kon wor-
den ingeschoven. Om de 
tijd dat er geen treinen 
konden rijden te verkor-
ten werd aan twee zijden 
van het spoor 76 uur con-
tinu gewerkt. Dat lever-
de wel geluidsoverlast op 
voor omwonenden. Begin 
2017 moet de snelle bus-
verbinding klaar zijn.

De genoemde damwanden 
zijn enorm, 25 bij 25 meter. 
Elk kwartier werd er een in-
getrild. Om de deadline te 
halen moest er precies op 
tijd worden gewerkt. Maan-
dag werd het klaarliggen-
de spoordek ingeschoven 
want dinsdagochtend moest 
de trein weer kunnen rijden. 
Spannend was het dus van 
begin tot eind. 
Woensdagochtend vond er 
een werkbezoek plaats met 
onder meer Elisabeth Post, 
gedeputeerde van Noord-
Holland, wethouders Baer-
veldt en Vennik van de ge-
meente Velsen en medewer-
kers van Bam Infra en He-
ijmans. Na een korte intro-
ductie in het kantoor van 

HOV Velsen in IJmuiden 
ging het per bus naar Drie-
huis, Santpoort, Velsen-Zuid 
en terug naar IJmuiden om 
een kijkje te nemen bij de 
verschillende deelprojecten. 
Helaas kon er geen kijk-
je worden genomen op de 
werkplaats zelf bij de spoor-
onderdoorgang in Driehuis. 
De bouwplaats wordt omge-
ven met hoge hekken en er 
is een speciaal Pro Rail pasje 
vereist om de bouwplaats te 
mogen betreden. Dat heeft 
natuurlijk alles te maken met 
de veiligheid. Van achter de 
hekken waren de contouren 
van het werk echter goed te 
zien. Elisabeth Post, op ho-
ge hakken, presenteerde de 
werknemers van Pro Rail en 
Bam Infra een symbolisch 
picknickmandje met daar-
in gevulde koeken als dank 
voor het extra werk tijdens 
de Pinksterdagen.
In de bus vertelde omge-
vingsmanager Philip van 
Wijk van Heijmans dat er al-
les aan wordt gedaan om 
contact te houden met om-
wonenden van de nieuwe 
busbaan. ,,Ik ben bij bijna 
alle bewoners van de Drie-
huizerkerkweg over de vloer 
geweest’’, zo vertelde hij. De 
aanleg van de busbaan, die 
langs de achtertuinen van 
deze woningen loopt, zorg-
de voor veel commotie. Ook 
worden door veel mensen 
nog steeds het nut van de 
busverbinding en de hoge 
aanlegkosten betwist. Maar 
men doet er alles aan om 
bewoners tegemoet te ko-

men en uitleg te geven. Op 
de bouwplaats aan de Mi-
nister van Houtenweg kun-
nen mensen op werkdagen 
tussen 10.00 en 11.00 uur bij 
de bouwkeet terecht met al 
hun vragen. En ook is er het 
kantoor van HOV Velsen aan 
Plein 1945 dagelijks voor 
vragen geopend. Er zijn spe-
ciale routes aangelegd voor 
het bouwverkeer om bij-
voorbeeld de drukke Drie-
huizerkerkweg te ontzien. 
Ook de werkzaamheden tij-
dens de Pinksterdagen wer-
den met zorg omgeven en 
gecommuniceerd. Pech was 
wel, dat juist dat weekein-

de de jaarmarkt op Duin & 
Kruidberg werd gehouden. 
Maar via omleidingsroutes 
was het landgoed toch wel 
bereikbaar. 
Het werkbezoek eindig-
de op het Tiberiusplein in 
IJmuiden, waar de snelbus 
straks na een bocht op de 
J.P. Troelstraweg uitkomt. Er 
is zelfs een woning afgebro-
ken om voor de bus een di-
recte verbinding met de Lan-
ge Nieuwstraat te maken. 
De J.P. Troelstraweg wordt 
heringericht en is straks al-
leen nog toegankelijk voor 
fietsers en de snelbus. Bij de 
gesloopte woning aan Plein 

1945 werd nog hard ge-
werkt aan isolatie van de zij-
gevels van de twee wonin-
gen ter weerszijden van de 
doorgang. De architect heeft 
de hand weten te leggen op 
speciaal gevormde bakste-
nen die het verkeersgeluid 
moeten minimaliseren.
Inmiddels zijn vijf van de tien 
deelprojecten van HOV Vel-
sen gerealiseerd. Qua plan-
ning moet het kunnen luk-
ken om begin 2017 de bus 
over het nieuwe traject te la-
ten rijden. Het lijkt erop dat 
HOV Velsen goed op weg is. 
(foto: RTV Seaport/Ron Pi-
chel)
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Gids ‘Uit in de zomer’ (bijna) uit
Op de vorige pagina van 
Stichting Welzijn Velsen in 
de Jutter/Hofgeest heeft u 
al iets kunnen lezen over de 
speciale gids ‘Uit in de zo-
mer’ die uitkomt. In deze gids 
staat een compleet over-
zicht van SWV van het pro-
gramma voor 55 plussers in 
de maanden juni, juli en au-
gustus 2016. Er staat in wat 
er deze zomer is te doen in 
Wijkcentrum de Stek in Vel-
sen-Noord, Buurtcentrum 
de Dwarsligger en Senioren-
centrum Zeewijk in IJmui-
den, Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord, Wel-
zijn Velserbroek en Wijkcen-
trum de Hofstede in Velser-
broek en bij WonenPlus Vel-

sen. U kunt op deze locaties 
terecht voor diverse activi-
teiten speciaal voor 55 plus-
sers. Een gezellige meezing-
middag, lekker eten, een ui-
tje, creatieve activiteiten, er 
is voor een ieder wat wils. Al 
deze activiteiten vindt u in de 
gids ‘Uit in de zomer’. In de-
ze gids vindt u ook alle infor-
matie vinden over de dag, de 
tijd, de locaties en de kosten. 
De mooie en overzichtelij-
ke gids is nu (bijna) uit! Deze 
zomerse gids is vanaf woens-
dag 25 mei gratis te verkrij-
gen in een van de buurt- of 
wijkcentra van SWV. Haal er 
snel een op bij u in de buurt 
en doe mee met een van de 
leuke activiteiten!

Velserbroek - Wekelijks 
wandelen zo’n 10 tot 15 
mensen een uur in de om-
geving van Velserbroek. De 
club, opgericht door Jan-
nie Stellingwerf in samen-
spraak met Welzijn Velser-
broek, start elke donder-
dagochtend  om 10.00 uur 
bij de ingang van Wijkcen-
trum de Hofstede, de rou-
te is gevarieerd zodat je niet 
wekelijks hetzelfde rond-
je loopt. De groep wandelt  
in een normaal wandeltem-
po en babbelen onderweg 
heel wat af. Wilt u ook wat 
meer aan beweging doen of 
buurtgenoten leren kennen, 
wandel dan een keer mee, u 
bent van harte welkom. Aan 
het wandelen zijn geen kos-
ten verbonden. U hoeft zich 
niet van tevoren aan te mel-
den,  alleen wel op tijd bij 
de ingang van Wijkcentrum 
de Hofstede te zijn. U wordt 
dan door de groep verwel-
komd en wandelt gezel-
lig mee. Na afloop drinken 
de meeste een kopje kof-
fie of thee op eigen kosten. 
Zo wordt het sportieve en 
sociale met elkaar gecom-
bineerd. Meer weten? Bel: 
023-5388017 (na 18.00 uur)

Wandelclub
Velserbroek - Tijdens de 
koffieochtend op donder-
dag 2 juni van 10.30 tot 
12.00 uur wordt er voor-
lichting gegeven over het 
Maatjesproject, een sa-
menwerkingsproject van 
Stichting Welzijn Velsen en 
Beverwijk. Van iedere bur-
ger wordt verwacht dat hij 
zo lang mogelijk zelfstan-
dig meedoet aan de sa-
menleving maar voor som-
mige mensen lukt dit niet 
meer om fysieke en/of 
mentale redenen. Een ma-
tje is een vrijwilliger die 
een-op-een gekoppeld is 
aan iemand die op bepaal-
de punten in het leven ex-
tra steun nodig heeft. An-
drea de Graaf is coördina-
tor van het maatjesproject 
en is altijd op zoek naar 
nieuwe maatjes. Nu vraagt 
u zich misschien af of het 
moeilijk is om ‘Maatje’ te 
worden, of dat het veel tijd 
kost of zou u zelf een Ma-
tje willen. Kom luisteren en 
stel uw vragen onder het 
genot van een kopje kof-
fie of thee. Andrea beant-
woordt ze graag. Entree is 
gratis, koffie of thee 1 eu-
ro. Meer weten? Bel: info@
welzijnvelserbroek.nl.

Maatjes in Bieb

Buurtsport - Bent u 45 
jaar of ouder en wilt u on-
der professionele begelei-
ding (beginnen met) spor-
ten? Binnenkort start de 
laatste groep ‘Fit met Ten-
nis’. U krijgt eerst 6 spe-
ciale conditietrainingen 
van een fysiotherapeut en 
daarna 15 weken tennisles. 
Hiervoor hebben we sub-
sidie gekregen dus u be-
taalt maar 40 euro (mensen 
met een minimum inkomen 
gaan voor). Een goed leen-
racket is bij de prijs inbe-
grepen. 
Voor meer informatie of 
aanmelden kunt u contact 
opnemen met Nicole Sheri-
dan, buurtsportcoach voor 
volwassenen via 0255-
510186 of buurtsport@
welzijnvelsen.nl

Fit met Tennis

Prokkelactiviteit met 
feestelijke afsluiting
Kansen & Zo - In de Prok-
kelweek kunnen mensen met 
een beperking en/of mensen 
die verder van de arbeids-
markt afstaan, kennis maken 
met werk in bedrijven en in-
stellingen. Bij  Buurtcentrum 
de Spil wordt er een stuk tuin 
opgeknapt en koekjes ge-
bakken en bedienen de deel-
nemers de gasten. 
Buurtbewoners en belang-
stellenden zijn welkom bij de 
feestelijke afsluiting van de 
Prokkelactiviteit in op woens-
dag 8 juni van 15.00 tot 16.30 
uur. Er is gratis koffie, thee, 
limonade en zelf gebakken 
cup cakes en koek. Ook zijn 
er activiteiten voor de jeugd 
zoals een stoepkrijtwedstrijd. 
U kunt kennis maken met 
de werkers van het Buurt-
huis, het Sociaal Wijkteam en 
Kansen & zo.  Zij zijn aanwe-
zig om uw vragen  te beant-
woorden. Kansen & Zo orga-

niseert activiteiten voor men-
sen die een beperking heb-
ben en/of ver van de arbeids-
markt af staan. Het Sociaal 
Wijkteam is voor hulpvragen 
uit de wijk. Dit is de gelegen-
heid om met de professionals 
kennis te maken. Daarnaast 
kunt u ook uw medewijkbe-
woners ontmoeten. De Prok-
kelweek is een samenwer-
king van het Sociaal Wijk-
team IJmuiden Noord-Zuid, 
Kansen & Zo en Buurtcen-
trum de Spil. Meer weten? 
Bel: De Spil, 0255-510186, 
Sociaal Wijk Team, 088-
8876970/140255 of Kansen & 
Zo, 06-23802814.

Het Terras - Donderdag-
avond 26 april mei voor de 
derde keer het Repaircafé ge-
houden in Dorpshuis het Ter-
ras in Santpoort Noord. Tus-
sen 19.00 en 21.00 uur staan 
de reparateurs klaar om klei-
ne reparaties te verrichten of 
u advies te geven. U kunt te-
recht met elektrische appa-
raten zoals een koffiezetap-
paraat, föhn, stofzuiger, ac-
cuboor etc. Geen grote ap-
paraten zoals wasmachines 
of koelkast. Vakkundige vrij-
willigers helpen gratis bij al-
le mogelijke reparaties. Be-
nodigd materiaal dient u zelf 
aan te schaffen. Naast elek-
trische apparaten kunnen 
er ook horloges en klokken 
worden gerepareerd. Heeft 
u een lekke band of defec-
te fietsverlichting, geen nood, 
ook daar is iemand voor aan-
wezig!. Dit gebeurt in onder-
ling overleg. Wat u wilt la-
ten repareren moet u natuur-
lijk meenemen. Helaas heb-
ben wij nog niet iemand ge-
vonden die goed overweg 
kan met een naaimachine of 
computer. Mocht u iemand 
kennen of bent u zelf handig 
op dit gebied, meldt u dan 
aan als vrijwilliger. Meer we-
ten? Bel: 023-3031228 (Jan-
neke Cluistra)

Repair Café

Het Terras - Het zomerpro-
gramma komt eraan, hierbij 
geven wij u alvast een tipje 
van de sluier! Op woensdag 
13 juli kunt u met uw scoot-
mobiel of fiets deelnemen 
aan een puzzeltocht door 
Velsen met een lengte van 30 
kilometer. Het thema is ‘Tus-
sen Kerk en Kroeg’. U kunt 
opstappen in Dorpshuis het 
Terras in Santpoort Noord en 
in De Drempel in IJmuiden. 
We starten vanaf 11.00 uur 
en hopen tegen 15.00 uur 
weer klaar te zijn. U ontvangt 
bij vertrek een goodiebag en 
onderweg kunt u lekker wat 
drinken bij een tussenstop. 
Aanmelden graag in Dorps-
huis het Terras in Santpoort 
Noord vóór 1 juli 2016. De 
kosten bedragen 5 euro, di-
rect te voldoen bij opgave. 
We zoeken ook nog men-
sen die willen helpen op deze 
dag. Meer weten? Bel: 023-
3031228 (Janneke Cluistra)

Scootmobiel 
en fiets-

puzzeltocht

Wandelen, gezond, 
gezellig en gratis!
Buurtsport - Er zijn verschil-
lende wandelgroepen in Vel-
sen. Vanuit Buurtcentrum de 
Spil kunt u iedere dinsdag 
van 10.00 tot 11.00 uur mee-
lopen met een wandelgroep 
(ieder niveau). Op dinsdag 
24 mei loopt de natuurgids 
mee met deze groep, onder 
het wandelen vertelt hij over 

planten en dieren die we te-
genkomen in de duinen. 
Aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie over 
wandelen of andere spor-
ten kunt u bellen met Nico-
le Sheridan, buurtsportcoach 
voor volwassenen via 0255-
510186 of buurtsport@wel-
zijnvelsen.nl 
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Autismecafé Velserbroek
Velsen - Maandag 30 mei is 
er in De Hofstede aan Alet-
ta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek weer een Autismeca-
fé Velsen. De aanvang is om 
19.30 uur. Voor  ouders, fami-
lieleden en andere belang-
stellenden.
Is het waar dat autisme bij 
jongens vaker voorkomt dan 
bij meisjes? Hoe komt het 
dat autisme bij meisjes vaak 
op latere leeftijd pas ontdekt 
wordt? Tegen welke proble-
men kunnen meisjes met au-
tisme in de pubertijd aan-
lopen? En hoe gaat het als 
meisjes met autisme een re-
latie willen aangaan en na-
denken om zelf een ouder te 
worden?
Janneke van Bockel gaat in 
gesprek met gespreksleidster 

Mariska Krab om het ouder-
perspectief ten aanzien van 
bovenstaande vragen te be-
lichten. Janneke komt vertel-
len over haar ervaringen als 
moeder van een dochter met 
autisme die inmiddels op de 
middelbare school zit. Ze ver-
diept zich al jaren in de ach-
tergrond van autisme, is ou-
derschapsconsulent en au-
teur van de boeken ‘IJskast-
moeder’ en ‘Uitlegmoeder’. 
Ze beschrijft hierin de soms 
hilarische situaties waarin 
je met een ‘volstrekt eerlijk’ 
kind terecht kunt komen en 
hoe ze hiermee omgaat.
De inloop is maandag vanaf 
19.00 uur, van 21.30 tot 22.00 
uur is er een informeel sa-
menzijn. Zie ook www.autis-
mecafe.nl.

IJmuiden - Zaterdag 21 
mei is er een lezing en sig-
neerdag van auteur Arjen 
Bosman over zijn boek ‘Ro-
me aan de Noordzee: bur-
gers en barbaren te Velsen’ 
bij Bibliotheek Velsen’. Arj-
en Bosman viert zijn boek 
met lezingen en signeer-
sessies op verschillen-
de locaties in Nederland. 
Dit weekend begint hij zijn 
tour in de provincie waar 
het allemaal om draait: 
Noord-Holland. Op zater-
dag 21 mei is Arjen Bos-
man tussen 15.00 en 17.00 
uur te gast in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden. 
Iedereen is van harte wel-
kom om de lezing en sig-
neerdag bij te wonen! The 
Read Shop is aanwezig 
met een boekverkoop en 
er is natuurlijk ruimte om 
na te kletsen in het gezelli-
ge Leescafé van de biblio-
theek. Centrale Bibliotheek 
IJmuiden. De deelname is 
gratis.

Signeerdag 
Arjen aBosman

SP verspreidt 10.000 
huuractiekranten

Velsen - Met 10.000 huurac-
tiekranten bindt de SP huur-
ders in Velsen deze week 
een hart onder de riem. In de 
krant is te lezen dat door actie 
op straat en in de gemeente-
raad woningcorporaties terug 
op het goede spoor geholpen 
kunnen worden. Terug naar 
een gematigde huurverhoging 
of zelfs huurverlaging. Op naar 
meer nieuwbouw en renovatie 
in plaats van verkoop en sloop.
De afgelopen jaren zijn de hu-
ren explosief gestegen. Door 
toedoen van VVD, PvdA en 
de PVV worden huurders via 
de woningcorporatie een poot 
uitgedraaid via de verhuur-
dersheffi ng. 
Jaarlijks gaat bijna twee maan-
den huur per huurder naar de 
schatkist om de kosten van 

de bankencrisis op te lossen. 
Hoe scheef kan het zijn! Ze-
ker onder de nieuwe Woning-
wet moeten huurders door ge-
meenten en corporaties seri-
eus worden genomen, want 
zij hebben meer invloed ge-
kregen. Als huurders zich ac-
tief organiseren kunnen ze het 
verschil maken. De SP laat met 
de krant zien dat actie loont! 
De huuractiekrant sluit af met 
een uitnodiging voor een Poli-
tiek Café - Branding op Links - 
over ‘Woningnood anno 2016, 
òns een zorg!’, op maandag 30 
mei om 20.00 uur in het Witte 
Theater in IJmuiden. Een pri-
ma gelegenheid om met pro-
gressieve politici uit de ge-
meente Velsen en met actieve 
huurders en verhuurders van 
gedachten te wisselen.

Project voor jongeren
Geen vakantiebaan, 
maar eigen bedrijf

IJmond - Deze zomer vindt 
het project ZomerOnder-
nemer voor de eerste keer 
plaats in deze regio. Dit pro-
ject helpt jongeren tussen 
de 15 en 22 jaar met het op-
zetten van een eigen bedrijf 
tijdens de zomervakantie en 
is nog op zoek naar nieuwe 
deelnemers. Onder profes-
sionele begeleiding leren de 
deelnemers de beginselen 
van het ondernemerschap 
en gaan vervolgens zes we-
ken aan de slag met hun ei-
gen bedrijf. Nieuwe deelne-
mers zijn welkom en worden 
wegwijs gemaakt in het on-
dernemerschap.
Op woensdag 20 juli start 
het project ZomerOnder-
nemer in de regio IJmond/
Haarlem. Tijdens het pro-
ject leren de deelnemers 
onder andere hoe zij moe-
ten netwerken, boekhouden 
en bovenal ook geld verdie-
nen dankzij het onderne-
merschap. Jongeren kunnen 
gratis meedoen en zijn vrij 

om na afl oop van het project 
zelf te bepalen of zij verder-
gaan met hun bedrijf of idee. 
Uit voorgaande jaren blijkt 
dat ongeveer een derde van 
de deelnemers zich na het 
project inschrijft bij de Ka-
mer van Koophandel. Jon-
geren kunnen zich inschrij-
ven via www.zomeronderne-
mer.nl. Het project Zomer-
Ondernemer vindt dit jaar 
voor de zevende keer plaats 
in Nederland en wordt uit-
gevoerd door de stichting 
The New Entrepreneur. In 
2015 won het project de Ne-
derlandse en Europese fi na-
le van de European Enter-
prise Promotion Awards in 
de categorie ‘ondernemer-
schapsbevordering’. Deze 
award werd uitgereikt door 
de Europese Commissie. 
Sinds het begin van het pro-
ject zijn ongeveer 550 jon-
geren  in aanraking geko-
men met het ondernemer-
schap. Zie ook www.zomer-
ondernemer.nl.

Dagtocht OIG/IHD
Velsen - Op 11 mei orga-
niseerde de Stichting OIG/
IHD weer haar jaarlijkse dag-
tocht. ’s Morgens verzamelden 
zich een kleine 150 gasten in 
de Abelenstraat voor een reis 
naar de Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest. Daar genoten zij, 
na een heerlijke lunch, van 
een rondleiding door de Hoe-
ve. Deze voerde hen langs vele 
prachtige soorten orchideeën 
maar ook tropische vogels en 

een indrukwekkende vlinder-
tuin. Velen maakten van de ge-
legenheid gebruik om daarna 
een herinnering voor thuis mee 
te nemen. De dag werd afge-
sloten met een gezamenlijk di-
ner in De Zoete Inval. Uit de re-
acties bij het vertrek bleek dat 
de deelnemers bijzonder had-
den genoten van het uitstapje 
dat mede wordt gefi nancierd 
door de opbrengst van de tex-
tielcontainers in Velsen.

Zorg: vooral preventief
Velsen – Rondkomen met 
een kleiner budget voor het 
sociaal domein denken de 
IJmondgemeenten te kunnen 
oplossen door vooral preven-
tief te handelen. Denk bij de 
jeugd bijvoorbeeld aan soci-
ale weerbaarheidstrainingen, 
buurtsport en cultuurcoaches. 
Sociale wijkteams staan dicht 
bij de bewoners en kunnen in 
veel gevallen ondersteuning 
geven, adviseren of doorver-
wijzen en dat geldt voor al-
le bewoners in een wijk, wat 
moet leiden tot het eerder op-
lossen van beginnende pro-
blemen. De Regionale Ge-
zondheidsnota, opgesteld 
door GGD, gaat uit van posi-
tieve gezondheid. Inwoners 

moeten gezondere keuzes 
maken op het gebied van eten 
en bewegen bijvoorbeeld. De 
nota richt zich ook op het ver-
kleinen van verschillen tus-
sen hoog- en laagopgeleiden. 
Het project Gezond in de stad 
(GIDS) begint in bepaalde wij-
ken aan projecten op dit ge-
zondheidsgebied. 
Om Velsenaren te laten parti-
ciperen, een van de uitgangs-
punten in de Wmo, zorgt Vel-
sen voor een passend aan-
bod van dagbesteding, vrij-
willigerswerk, beschut werk 
en begeleiding naar regu-
lier werk. Dit is een belangrijk 
voorbeeld van de verbinding 
van onderwijsdoelen, Partici-
patieweg, Jeugdhulp en Wmo. 

Haarlem - Op het terrein 
van EDO in Haarlem-Noord 
heeft Stormvogels-zater-
dag het beslissingsduel om 
degradatie naar de vierde 
klasse tegen Vlug en Vaar-
dig uit Amsterdam-West 
met 2-1 verloren. 
In een meer spannend dan 
mooi duel nam V&V in de 
72ste minuut de leiding na-
dat doelman Sebastiaan de 
Lijzer bij een hoge voorzet 
de bal liet vallen en het voor 
Malor Calor simpel was de 
score te openen. Vier mi-
nuten voor tijd verzilverde 
invaller Nick Strijland een 
vrije schop van Rick Kluijs-
kens, 1-1. Maar twee mi-
nuten in blessuretijd viel 
het doek defi nitief voor het 
team van trainer Marco 
Adema door een doelpunt 
van Youssef Oumaati, 2-1.
De ‘heen en weer’ kon voor 
de vijfde keer in successie 
uit de kast worden gehaald 
voor de IJmuidenaren: vanaf 
het seizoen 2011-2012, toen 
Stormvogels naar de vierde 
klasse promoveerde, is men 
twee keer achtereen naar 
de derde klasse gepromo-
veerd en twee keer naar de 
vierde klasse gedegradeerd. 
Duidelijk is Stormvogels ‘te 
groot voor het servet en te 
klein voor het tafellaken’.

Stormvogels-
zaterdag 

gedegradeerd
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Velsen Noord - Zaterdag 21 
mei houdt voetvalvereniging 
FC Velsenoord vanaf 12.00 
uur haar eerste Walking Soc-
cer toernooi. Het toernooi is 
vernoemd naar Roy Bierman, 
een voetballer geboren in Au-
stralië, en al bijna 50 jaren lid 
van FC Velsenoord. Roy (56) 
is begonnen bij Kinheim, KIC 
en later bij FC Velsenoord (fu-
sieclub KIC en VVB) als pupil. 
Hij heeft de eerste elftallen bij 
deze club allemaal doorlopen 
en de laatste 11 jaar heeft hij 
het rustig aan gedaan bij het 
Vriendenvoetbal van             FC 
Velsenoord.
Vriendenvoetbal is zo’n 11 
jaar geleden ontstaan door 
(senioren) voetballers bij FC 
Velsenoord, die het wat rus-
tiger aan wilde doen. Geen 
tackles en harde overtredin-
gen meer, maar alles gewoon 
een beetje in de gemoede-
lijke sfeer. Tempo is wat la-
ger en de wil om te winnen 
is iets minder geworden. Win-
nen mag, maar niet ten koste 
van alles.  
Dit seizoen heeft Roy te ken-
nen gegeven dat hij wilde 
stoppen, met pijn in zijn hart, 
omdat zijn lichaam het fy-

siek niet meer kon opbren-
gen. Pijntjes na de wedstrijd 
en maandochtend toch wel 
enigszins gehinderd door 
kwaaltjes toch aan het werk. 
Dat ging niet helemaal sa-
men. Zijn teamgenoten van 
het Vriendenvoetbal hebben 
daarom het initiatief geno-
men Roy een afscheid te ge-
ven in de vorm van een Wal-
king Soccer toernooi bij FC 
Velsenoord. Zij hebben oude 
voetballers opgetrommeld die 
in het verleden bij KIC, VVB 
of FC Velsenoord hebben ge-
speeld. Vele oud voetballers 
hebben zich gemeld en Roy 
zijn teamgenoten vullen de 
teams aan. Acht teams spe-
len in twee poules en de win-
naar van deze poules spelen 
om de Roy Bierman Bokaal.
Walking Soccer is een uit En-
geland overgewaaid spelle-
tje waar de voetballers niet 
mogen rennen, maar alleen 
snelwandelen. De spelers 
moeten de bal zuiver naar el-
kaar overspelen. Dat lijkt op 
het eerste gezicht makkelijk, 
maar is het niet. De partijtjes 
worden gespeeld op een veld 
van 35 meter bij 20 meter en 
met kleine doeltjes. 

Velsen-Noord - Op zater-
dag 21 mei is het tijd voor 
een nieuwe actie van Pvda 
in de buurt. Dit keer in Vel-
sen-Noord. Deze actie heeft 
als doel inwoners van Velsen 
te ontmoeten en met elkaar 
in gesprek te gaan over wat 
er speelt in de wijk en over 
wat de inwoners belangrijk 
vinden. De actie duurt tot 
13.00 uur. Daarna sluiten we 
het seizoen van de verschil-
lende PvdA in de buurt acties 
in Velsen af met een lunch 
in Café de Grote Hout (Gro-
te Hout of Koningsweg 44 in 
Velsen-Noord). U bent daar 
van harte welkom om met el-
kaar verder te praten.

PvdA in 
Velsen-Noord

Avondvier-
daagse

IJmuiden – De Avondvier-
daagse in IJmuiden is van 
6 tot en met 9 juni. Wie zich 
nog niet heeft ingeschreven 
kan terecht bij de volgen-
de adressen: mevrouw Kos-
ter, Eenhoornstraat 95, 06-
54927779; mevrouw Boot, 
Gijzenveltplantsoen 135, 
0255-510085; mevrouw Vis, 
J.T. Cremerlaan 10, 023- 
5378563 of Speeltuin De Vei-
lige Haven,  Heerenduinweg 
6a, tijdens openingsuren. 
Vanwege de renovatie van 
de Lange Nieuwstraat heeft 
de gemeente dit jaar bepaald 
dat er een andere startloca-
tie moest komen, vanwege 
veiligheidsoverwegingen. De 
start is nu vanuit het Smash 
Café in Sporthal Zeewijk aan 
Eenhoornstraat 2a in IJmui-
den. Er kan gestart worden 
tussen 18.00 uur en 19.00 
uur. De inschrijving bedraagt 
voor leden 5 euro en voor 
niet leden  6 euro. Op de eer-
ste avond kan men zich ook 
nog inschrijven, maar van-
wege de drukte kan het dan 
wat langer duren. Wilt u niet 
wachten ga dan naar de ge-
noemde inschrijfadressen. 

Orgelconcert Dirk Out 
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Ook dit jaar wordt 
er weer een aantal orgelcon-
certen gegeven in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat 250 
in IJmuiden. Bij deze concer-
ten worden de beide orgels in 
deze kerk bespeeld. Het spits 
wordt afgebeten op vrijdag 27 
mei door één van de vaste or-
ganisten
van de Nieuwe Kerk: Dirk Out. 
Dirk Out (1949) ontving zijn 
eerste orgellessen op de vroe-
gere Muziekschool Velsen 
bij Albert de Groot. In 1978 
behaalde hij aan het Swee-
linck-conservatorium in Am-
sterdam het solisten-diploma 
voor orgel. Van 1991 tot 2012 
was hij directeur van   Kun-
stencentrum Velsen. De laat-
ste jaren geef hij veel orgel-
concerten zowel in als buiten 
Nederland.
Het programma op 27 mei 
bestaat uit werken van J.S. 
Bach, F. Mendelssohn Bar-

tholdy, C. Franck, Th. Dubois 
en J. Zwart. De toegang is 
gratis; wel wordt er na af-
loop een deurcollecte gehou-
den ter bestrijding van de on-
kosten. Het concert begint om 
20.00 uur.

Tata Steel haalt 7.585 
euro op voor KWF
IJmuiden - Medewerkers van 
Tata Steel hebben 7.585 euro 
ingezameld voor KWF Kanker-
bestrijding. Jaarlijks organise-
ren medewerkers van Tata-
bedrijven op 3 maart wereld-
wijd acties voor goede doelen. 
Dit in het kader van Founder’s 
Day, de geboortedag van op-
richter Jamsetji Nusserwanji 
Tata (1839). Hij stond aan de 
basis van het concern, maar 
was ook een pionier op het 
gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
In IJmuiden organiseerden 
medewerkers dit jaar een 
breed spectrum aan activitei-
ten, van een Indian food cor-
ner en een boekenmarkt tot 
een knipbeurt bij de kapper en 
een Aikido clinic. De cheque 
is vorige week door Hans van 

den Berg, directeur van Ta-
ta Steel in IJmuiden, overhan-
digd aan Willemijn van den 
Berg van KWF Kankerbestrij-
ding. (foto: Tata Steel)

Quintus wint 
NK Straatgoochelen

IJmuiden aan Zee - Zondag 
vond het Nederlands Kam-
pioenschap Straatgooche-
len plaats tijdens het jaarlijk-
se evenement ‘Boulevard of 
Magic’ in IJmuiden aan Zee.
Het NK Straatgoochelen wor-
den georganiseerd onder au-
spiciën van de Nederlandse 
Magische Unie, een overkoe-
pelende organisatie van alle 
Nederlandse goochelvereni-

gingen.
Er werd de hele dag onder 
grote belangstelling gestre-
den om de titel die uitein-
delijk werd gewonnen door 
Quintus. Hij mag zich een 
jaar lang Nederland Kampi-
oen Straatgoochelen noe-
men.
De publieksprijs ging naar 
Jack Tucker, oftewel Magic 
Jack. (foto: AS Media)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Velsen-Noord - Let op de-
ze keer is de puzzelbeurs op 
vrijdag 20 mei van 14.00 tot 
15.30 uur in de 2de Kans. 
Puzzelaars kunnen gra-
tis puzzels komen ruilen in 
De Schulpen, ingang via 
de parkeerplaats aan de 
Van Diepenstraat. De eer-
ste puzzelruilbeurzen wa-
ren een succes. Meer infor-
matie of ideeën? Bel 0251-
226445.

Puzzelruilbeurs
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100 Jaar tuincentrum Welkoop Gozeling
Santpoort-Noord - Aanko-
mende donderdag is het 
groot feest bij tuincen-
trum Welkoop/ Gozeling in 
Santpoort het bedrijf be-
staat dan 100 jaar en dat 
gaan ze vieren. De komen-
de weken zijn er heel leu-
ke acties op verschillende 
artikelen. Zo geeft het be-
drijf vrijdag, zaterdag en 
zondag 20% korting op al-
le planten en BBQ’s.  

Eigenaar Sander Gozeling 
vertelt: ,,Op 19 mei in 1916 
besloot de opa van mijn opa 
om zijn eigen kwekerij te be-
ginnen in Santpoort aan de 
Rijksweg. 100 jaar later, is 
het familiebedrijf omgeto-
verd tot een tuincentrum met 
Welkoop formule waar je al-
les kan vinden op het gebied 
van tuin en dier.’’ Vijf jaar ge-
leden kreeg het familiebedrijf 
Gozeling een nieuwe bebou-
wing en de naam Welkoop 
Santpoort. Het gloednieuwe 
pand kreeg een mooiere uit-
straling en er kwamen veel 
artikelgroepen bij. 
,,Ik ben nu samen met mijn 
broers de vijfde generatie die 
het bedrijf voortzet’’, aldus-
Sander Gozeling. ,,De oor-
sprong van ons bedrijf vond 
plaats op de grond van de 
gemeentekwekerij van Vel-
sen aan de Rijksweg in Vel-
serbroek. In 1916 kwam de 
kwekerij in bezit van Wilhel-

mus Bonifacius Gozeling. Die 
begon daar  een bloemen-, 
vaste planten en heesterkwe-
kerij met de naam naam Vi-
ta Nuova Op het perceel liet 
Gozeling in 1925 twee kas-
sen bouwen voor onder an-
dere dahlia’s, vaste planten 
en heesters.’’ In deze tijd nam 
zoon P.F. Gozeling de werk-
zaamheden over. In het be-
gin vond de verkoop plaats 
op de kwekerij aan de Rijks-
weg. Rond 1930 is de kweke-
rij verplaatst naar de Zeeweg 
(tegenwoordig Valeriuslaan). 
Beide bedrijven werden in 
deze tijd naar de buitenwe-
reld als één bedrijf gepre-
senteerd P.F. voerde de hove-
nierswerkzaamheden uit en 
later werd zijn vrouw verant-
woordelijk voor de kwekerij 
en het bloemenmagazijn.
In 1950 verhuisde de kweke-
rij naar de huidige locatie aan 
de Hagelingerweg en werd 
het een tuincentrum onder 
de naam Gozeling en zoon. 
Zoon Peter, geboren in 1948, 
treedt tot de fi rma toe.In 1981 
treedt ook zoon, John, toe. De 
inmiddels oudere W.B. Go-
zeling runt het tuincentrum 
terwijl zijn zoons werkzaam 
zijn in het hoveniersbedrijf. 
Na zijn overlijden zetten zijn 
zoons het bedrijf voort.
Sander Gozeling: ,,Een van 
de eerste acties van mijn ou-
ders was het veranderen van 
de kerstshow van oubol-

lig naar een vooruitstreven-
de show met een eigen ka-
rakter en dynamiek die nog 
steeds zeer gewaardeerd 
wordt. 35 jaar later is de vi-
sie van mijn vader en moeder 
nog steeds het uitgangspunt 
in onze huidige kerstshow en 
nog steeds werken mijn ou-
ders mee aan de plannen en 
de uitvoering van de kerst-
show.’’
John Gozeling start in 1995    
een nieuw hoveniersbedrijf 
onder zijn naam. Peter Go-
zeling zet het familiebedrijf 
aan de Hagelingerweg voort-
met zijn vrouw Tineke Go-
zeling-Wolvers en zijn mid-
delste zoon Stefan als vak-
bekwaam hovenier. Ook de 
oudste zoon Sander werkt tij-
dens en na zijn studie op het 
tuincentrum.
Stefan Gozeling zegt: ,,Vijf 
jaar geleden was het de 
beurt aan de vijfde genera-
tie. Samen met mijn broers 
Sander en Michel hebben we 
het tuincentrum omgeturnd 
tot een Welkoop formule met 
een nieuw gebouw en nieu-
we productgroepen zoals 
dier en werkkleding. We gin-
gen een nieuw hoofdstuk in, 
dat voor ons aanvoelde als 
een spannende en leuk ge-
schreven roman. Net als on-
ze grootouders kozen we een 
andere weg om mee te gaan 
met onze tijd. We zijn zelf su-
per trots dat we een mooi, 

gezellig en gezond tuincen-
trum hebben neergezet.’’
Sander Gozeling: ,,Ik ben op-
gegroeid op het tuincen-
trum. De liefde voor planten 
is er bij ons met de paplepel 
in gegoten. Het bedrijf waar 
ik als klein kind rondliep is 
geheel veranderd en verbe-
terd, maar hoe het ook ver-

andert het voelt nog steeds 
als thuiskomen.

Deze week hebben we veel 
acties en festiviteiten in de 
winkel. Op vrijdag, zaterdag 
en zondag zijn er leuke kor-
tingsacties. We verwelkomen 
alle klanten graag op ons 
tuincentrum in Santpoort’’

Nieuw bestuur LSIJ
IJmuiden - In april heeft 
winkeliersvereniging Lo-
cal Shopping IJmuiden 
(LSIJ) een nieuw bestuur 
gekozen. Tijdens een druk 
bezochte extra vergade-
ring droegen Luc Ris, Nol 
Swier en Patrick van Keu-
len offi cieel het bestuurs-
stokje over. Uiteraard wer-
den zij uitgebreid bedankt 
voor alles wat zij hebben 
bereikt en gedaan. 

De nieuwe voorzitter van Lo-
cal Shopping IJmuiden is Ro-
bert Klein, bedrijfsleider van 
Gall & Gall op Plein 1945. Het 
bestuur wordt verder ver-
sterkt door René Hoogen-
boom, de ondernemer van 
Subway op Plein 1945, en Els 
de Roo, van Mediq Apotheek 
Kuylman op de Lange Nieuw-
straat. Marcel Smit, sinds jaar 
en dag penningmeester van 
LSIJ blijft deze functie ook 
na deze bestuurswissel ver-
vullen.

Het enthousiaste nieuwe be-
stuur wil per 1 juni de nieuwe 
plannen en initiatieven helder 
hebben. Duidelijk is al wel 
dat een van de prioriteiten 
moet zijn een betere commu-
nicatie tussen leden, niet-le-
den en overige partijen zoals 
de gemeente Velsen, de Win-
kelstichting, de wijkraden en 
de andere winkeliers- en on-
dernemingsverenigingen in 
IJmuiden. Pas met een goed 
overleg tussen al deze partij-
en verwacht men daadwer-
kelijk verschil te kunnen ma-
ken. Daarbij blijven de ken-
nis en contacten van het af-
tredend bestuur voor de toe-
komst behouden, want de 
drie oud-bestuursleden blij-
ven zeer betrokken bij het 
winkelgebied.
Ondernemers in het cen-
trumgebied staan voor gro-
te veranderingen, zoals de 
verbouwing van het winkel-
gebied, het HOV, de detail-
handelvisie IJmond van City-

Works en de landelijke ten-
dens rond de leegstand en 
faillissementen van winkels. 
De leegstand in IJmuiden is 
hoger dan elders in het land. 
Alle reden dus om juist nu als 
ondernemers goed samen 
te werken en de IJmuidense 
consument terug te winnen. 
Ideeën hierover, initiatieven 

en ludieke acties zijn meer 
dan welkom bij het nieuwe 
bestuur. En uiteraad zijn ook 
nieuwe leden van harte wel-
kom om de vereniging te ver-
sterken.
Het eerstvolgende evene-
ment van LSIJ is Moon-
lightshopping op vrijdag 20 
mei (zie voorpagina).

Velsen – Velsen hoopt vanaf 
2017 extra geld te kunnen re-
serveren voor de IJRB, IJmui-
der Redding Brigade. IJRB is 
een belangrijke partner die 
zorgt voor de veiligheid en 
leefbaarheid langs stranden 
en kustwater. Zij zijn echter 
geheel afhankelijk van ge-
meentelijke bijdrage, spon-
soring en giften. De organi-
satie draait grotendeels op 
vrijwilligers. Jaarlijjks ont-
vangen zij 62.000 euro, maar 
dat is te weinig om benodig-
de voer- en vaartuigen, klein 
reddingmaterieel en derge-
lijke te betalen. De gemeen-
te Velsen gaat in gesprek met 
RBIJ om ze te helpen met het 
opzetten van meerjarenbe-
grotingen en verdere profes-
sionalisering. In 2017 wil men 
15.000 euro meer aan RBIJ 
geven om dit mogelijk te ma-
ken. Dit heeft een hoge prio-
riteit op het wensenlijstje van 
het college voor wat betreft 
de uitgaven in 2017.

Extra geld
voor IJRB
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Velsen MA1 kampioen

Driehuis - Maandag 9 mei 
is Meisjes A1 van RKVV Vel-
sen kampioen geworden. 
Het was zeker op het einde 
van de competitie een span-
nende strijd om het kampi-
oenschap. Zaterdag 30 april 
speelden de meiden van 
Velsen hun laatste compe-

titiewedstrijd. Ze wonnen 
met 2-0 uit van WV HEDW. 
Daarmee kwamen ze op 
drie punten voorsprong op 
de directe concurrent Ber-
dos. Ook hadden ze op dat 
moment een hoger doelsal-
do van vijf doelpunten. Ber-
dos speelde echter de laat-

ste competitiewedstrijd pas 
maandagavond uit tegen 
GeuzenMiddenmeer in Am-
sterdam. De kans op een 
overwinning van Berdos te-
gen deze ploeg, die onder-
aan stond, was groot. Alleen 
met welk doelsaldo was 
echter de vraag. Dat was 
een goede reden voor een 
aantal Velsen meiden om 
bloednerveus af te reizen 
naar deze wedstrijd. Tegen 
alle verwachtingen in ging 
het niet om het doelsaldo, 
want Berdos heeft geen en-
kele keer voorgestaan en de 
wedstrijd verloren. De mei-
den van Velsen waren kam-
pioen! De feestelijke huldi-
ging gaat plaatsvinden op 
de afsluitende barbecue-
avond voor de A- en B- ju-
nioren op 28 mei op het Vel-
sen-terrein.

Verhalenfestival op 
Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Zater-
dag 28 mei vindt op de Ruï-
ne van Brederode het Brede-
rode Verhalenfestival plaats, 
georganiseerd door de Stich-
ting Vertelkunst Haarlem e.o.
In verband met het Bredero-
dejaar staat dit festival ge-
heel in het teken van ridders,  
’s Middags zal de bezoeker 
ontvangen worden met mid-
deleeuwse muziek, gespeeld 
door de Trawanten van Ban-
jaert en een jongleur, Lynn 
Tieleman.
Om 14.00 uur start een mu-
zikale verhalensessie met 
drie verhalenvertellers: Wal-
ter Roozendaal, Janna Hand-
graaf en Iris Stam. Dit pro-
gramma is gericht op kin-
deren, ouders en opa’s en 
oma’s en alle andere belang-
stellenden.
Om 15.00 uur is een rond-

leiding door de kasteelruïne. 
Om 16.00 uur start een twee-
de verhalensessie, gelijk aan 
die van 14.00 uur.
Om 20.30 uur start een muzi-
kaal verhalenprogramma met 
vier vertellers: Marieke van 
den Houten, Piet Paree, Nao-
mi Stern en Dick Groot. Ook 
jongleur Lynn Tieleman zal 
haar kunsten vertonen.  Het 
geheel wordt muzikaal ver-
rijkt door harpiste Yolanthe 
Cornelisse.
De ruïne is op zaterdag open 
vanaf 10.00 uur. Speciaal voor 
het avondprogramma is de 
ruïne ‘s avonds open vanaf 
20.00 uur. Bij mooi weer bui-
ten, anders in de torenkamer. 
De entree bedraagt 3 euro 
voor volwassenen en 1,50 eu-
ro voor kinderen. Adres Ruï-
ne van Brederode: Velseren-
derlaan 2, Santpoort-Zuid.

Beeckestijn 
Festijn

Velsen-Zuid - Op 22 mei 
start een nieuw evenement 
op Beeckestijn: het Beec-
kestijn Festijn. Van 10.00 tot 
17.00 uur kun u heerlijk rond-
struinen en proeven tussen 
kunstboeken, brocante, an-
tiek, lifestyle- en streekpro-
ducten. Het terrein rond het 
landhuis en de tuinen zijn ge-
vuld met een zeer gevarieerd 
en aantrekkelijk aanbod aan 
boeken, brocante, curiosa 
en kunstobjecten. Exclusie-
ve standhouders bieden op 
Landgoed Beeckestijn tegen 
betaalbare prijzen zeldzame 
boeken, mooie brocante en 
curiosa, bijzondere kunst en 
interessante spullen uit moe-
ders- en grootmoederstijd 
aan. Organisatie Van Vulpen 
hoopt op een zeer geslaagd 
evenement voor publiek, 
standhouders, organisatie 
en gehele  omgeving Velsen. 
Een pracht uitgaanstip voor 
heel het land en omstreken. 
De toegang is 1 euro.

ZorgSpecialistloop en 
nu ook Kids Obstaclerun
Driehuis - Op 22 mei klinkt 
voor de achtste keer het start-
schot van de ZorgSpecialist-
loop. In Velsen is de ZorgSpe-
cialistloop inmiddels een be-
kend evenement dat elk 
jaar meer deelnemers trekt. 
,,Het aantrekkelijke van de 
ZorgSpecialistloop is de com-
binatie van de ambiance van 
een stadion, gecombineerd 
met een snel en afwisselend 
parcours en een perfecte or-
ganisatie.” Aan het woord is 
Otto Korstenbroek, directeur 
van de ZorgSpecialist en zelf 
een fervent hardloper. ,,De 
ZorgSpecialist vindt het be-
langrijk  om zich in Velsen in te 
zetten voor een gezonde leef-
stijl. En daar past zo’n gewel-
dig loopevenement helemaal 
bij!” De routes van de 5 en 10 
kilometer lopen door de mooie 
natuur in Velsen door de land-
goederen Schoonenberg, Vel-
serbeek en Beeckestijl. Fi-
nishen in het stadion is een 
aparte sensatie. Deelneemster 
Inge Dijkstra van editie 2015: 
,,het is zo gaaf om te fi nishen 

wanneer je vanaf de tribune 
wordt toegejuicht. Supporters 
en eerder gefi nishte deelne-
mers zorgden voor een gewel-
dige sfeer.”
De faciliteiten in het Tels-
tarstadion zijn ruim en ver-
zorgd. Na afl oop is er gelegen-
heid om te douchen. Ook aan 
de supporters is gedacht, zij 
kunnen tijdens de loop in de 
ontvangstruimte van het stadi-
on terecht voor een kop kof-
fi e of een broodje. Nieuw dit 
jaar is de Kids Obstacle Run. 
Een avontuurlijke loop op het 
hoofdveld met spannende ob-
stakels – onder meer stroba-
len, een hindernisbaan en op-
blaaskussens - voor de jong-
ste deelnemers. Geweldig voor 
ouders om vanaf de tribune 
hun kids aan te moedigen en 
te zien hoe behendig ze zijn.
De kids Obstacle Run start om 
9.45 uur. De 5 kilometer en 
10 kilometer loop starten om 
11.00 uur. Inschrijven? Ga naar 
www.zorgspecialistloop.nl. 
Na-inschrijven kan op 22 mei 
voor het Telstar stadion.

Velsen – In het coalitieak-
koord van de gemeente Vel-
sen is het terugbrengen van 
de belastingdruk voor Velse-
naren afgesproken. Het Cen-
trum voor Onderzoek van 
de Economie van de Lage-
re overheden (Coelo) houdt 
jaarlijks alle lokale lasten bij 
van gemeenten in Neder-
land. Velsen is wat betreft 
netto woonlasten in 2016 
van plaats 260 naar plaats 
228 gestegen. Dat is een po-
sitieve ontwikkeling, hoewel 
de woonlasten enigszins zijn 
gestegen: van 767 euro in 
2015 naar 772 euro in 2016. 
Het betekent dat in ande-
re gemeenten de woonlas-
ten meer zijn gestegen. Nog 
meer cijfertjes: het OZB-ta-
rief in 2017 stijgt slechts mee 
met het infl atietarief van 0,6 
procent. De Rioolheffi ng 
stijgt ook iets in 2017 omdat 
het kostendekkend moet zijn. 
Het tarief zal met ongeveer 3 
procent stijgen en uitkomen 
rond de 160 euro. Maar wel 

is sprake van een lagere stij-
ging van de heffi ng dan ver-
wacht werd in 2012. Ook in 
de toekomst verwacht men 
een lagere stijging van Riool-
heffi ng die onder het lande-
lijk gemiddelde blijft. In 2017 
verwacht Velsen een voor-
delig contract met HVC af te 
sluiten, waardoor de Afval-
stoffenheffi ng in dat jaar kan 
dalen met circa 10 procent. 
Inwoners van Velsen gaan 
dan ongeveer 326 euro be-
talen, dat is 39 euro min-
der dan in 2016. Precariobe-
lasting betaal je aan de ge-
meente voor leidingen en 
kabels in de grond. Men 
verwacht dit jaar dat er een 
wetsvoorstel wordt aange-
nomen zodat deze belasting 
niet meer mag worden ge-
indexeerd, dat zou dan al in 
2017 gaan spelen. 
De belasting wordt dus niet 
verhoogd. Er wordt verwacht 
dat over tien jaar de preca-
riobelasting helemaal is af-
geschaft. 

Lage lokale heffi ngen



Klaar voor nacompetitie
Driehuis - Moest Velsen 
thuis nog de punten aan de 
Kennemers laten, zondag 
trakteerden de mannen van 
Ton Pronk de Beverwijkers op 
een ruime nederlaag. 
Ondanks dat er bij Velsen 
vier basisspelers niet aan-
wezig waren, had de Ken-
nemers weinig in te bren-
gen. De jeugdige vervangers 
uit het tweede deden het uit-
stekend en pasten zich moei-
teloos aan. Toch was de eer-
ste kans voor de Kennemers. 
Een afstandsschot van Issam 
Bakkali werd vakkundig door 
Sander van der Lugt gepa-
reerd. Even later was het 
raak aan de andere kant. Een 
steekbal van Donny Koning 
op Sander Loogman gevolgd 
door een schuivertje langs de 
keeper was voldoende: 0-1 
meteen gevolgd door een 
kopbal Remco van Dam uit 
een corner van Sander Loog-
man. 0-2. Sander zorgde ook 
voor de 0-3: van zo’n vijf en 
twintig meter was doelman 
Tim de Vries kansloos. 
In de 33ste minuut een fout-
je van doelman de Vries. Hij 
schoot de bal precies in de 
voeten van Tim Groenewoud 
die meteen raak schoot: 0-4. 
Aanvallen van de Kenne-
mers? Ze waren er wel maar 

ze strandden meestal voor 
het strafschopgebied. De 
rust kwam na een fraaie aan-
val van Velsen via Iw Stoia-
nov, Tim Groenewoud en Erik 
Metgod. Doelman de Vries 
redde.
In de tweede helft bleef Vel-
sen heer en meester. Don-
ny Koning mikte iets te hoog 
na een mooie pass van Tim 
Groenewoud terwijl aan de 
andere kant de Kennemers 
dicht bij een doelpunt was. 
Sander van der Lugt kon de 
bal onderscheppen. Toch 
moest hij zwichten na een 
schitterende uithaal van Is-
sam Bakkali: 1-4. Kort daar-
na voorkwam Remco Hoek 
een Beverwijks doelpunt bij 
een kans van Brian Verhoe-
ven. Meteen daarna zorg-
de Donny Koning voor 1-5 
waarna hij de kans op 1-6 
liet liggen. 
Aan de andere kant redde 
Sander na een schitterende 
uithaal van Brian Verhoeven. 
Vlak voor tijd noteerden wij 
nog twee treffers voor Vel-
sen gescoord door de jon-
gelingen Iw Stoianov en Jur 
Swier.1-6 en 1-7. Het was in 
ieder geval een aardig op-
warmertje voor de wedstrijd 
volgende week in de nacom-
petitie.

SVIJ op 
chique

IJmuiden - Zaterdag werd 
een groots opgezette fotos-
hoot en gala-avond georga-
niseerd voor de selectie van 
SVIJ. Dit evenement was be-
doeld om de spelers van het 
eerste team in het zonnetje 
te zetten.
Vrijwel alle spelers zijn op 
een leeftijd dat ze eigenlijk 
in een veteranenteam ho-

ren, maar door hun ambi-
tie en doorzettingsvermo-
gen hebben zij dit seizoen 
uitstekend gepresteerd te-
gen teams met veel jonge-
re spelers.
Voorafgaand aan de gala-
avond verzorgde Ed Geels 
Fotografi e een bijzonde-
re fotoshoot op de meest 
kenmerkende plekken van 

IJmuiden. Alle heren - strak 
in pak - hebben een uniek 
portret laten maken.
Rond vijf uur waren de he-
ren weer terug bij SVIJ, al-
waar de vrouwen van de 
spelers in galajurk stonden 
te wachten. Daarna volgde 
een heerlijk buffet en een 
feest tot in de kleine uurtjes. 
(foto: Ed Geels)

Spannende ontknoping
IJmuiden - Stormvogels-za-
terdag speelde afgelopen 
weekend tegen middenmo-
ter SCW. De laatste wedstrijd 
van de reguliere competitie 
werd een alles-of-nietsdu-
el. Om niet rechtstreeks naar 
de vierde klasse te degrade-
ren moest het team van trai-
ner Marco Adema winnen en 
dan maar afwachten wat de 
concurrent om de overgeble-
ven degradatieplaats, Vlug 
en Vaardig uit Amsterdam-
West, tegen het hooggeklas-
seerde VVC in Nieuw Vennep 
zou doen.
Tegen SCW speelde de IJmui-
denaren een bitter slech-
te eerste helft en dit kwam 
hoogstwaarschijnlijk door 
de zenuwen. Gelukkig hield 
doelman Sebastiaan de Lijzer 
zijn ploeg op de been en 
stond het vizier van een aan-
tal SCW-voorwaartsen niet 
op scherp. Ruststand 0-0. 
V&V stond bij de rust met 3-0 
achter in Nieuw Vennep.
Of deze laatste ruststand het 
team van Adema moed gaf, 
is niet bekend. Zijn spelers 
gooiden alle schroom van 
zich af, namen  het initiatief 
en zelfs de leiding, want na 

ruim een kwartier werd Pa-
trick Pronk binnen de be-
ruchte lijnen onderuit ge-
haald; vanaf 11 meter schoot 
Rick Kluijskens vervolgens 
raak, 0-1.
Stormvogels bleef de boven-
liggende partij en door Ian 
Hille vergrootten de IJmui-
denaren hun voorsprong 
tot 0-2. En nog was de koek 
voor de gretige honden van 
Adema niet op, want tien mi-
nuten voor tijd bracht Nick 
Strijland de eindstand op 0-3.
Een ieder die Stormvogels 
een warm gaat toedraagt, 
was daarna behoorlijk aange-
slagen: Vlug en Vaardig wist 
eveneens in de tweede helft 
drie doelpunten te maken en 
die waren genoeg voor een 
gelijk spel om zodoende te-
gen Stormvogels op een neu-
traal terrein een beslissings-
wedstrijd af te dwingen (zie 
uitslag beslissingswedstrijd 
elders in deze krant).
In Heerhugowaard was 
SVW’27, een van de vijf de-
gradatiekandidaten, de te-
genstander van Stormvo-
gels-zondag en het team van 
de scheidende trainer Je-
roen Kroes liep de hele wed-

strijd achter de feiten aan: 
vier keer achtereen nam SVW 
de leiding, maar na het vier-
de doelpunt gaven de Vo-
gels ‘niet meer thuis’. Uit 
een strafschop van Christi-
aan Schoenmaker nam SVW 
binnen zes minuten de lei-
ding. Acht minuten voor rust 
schoot Bastiaan Scholten 
in de rebound Stormvogels 
naast SVW, maar zes minuten 
later bepaalde Joost Groene-
veld de ruststand op 2-1.
Zes minuten na de thee 
bracht Dennis Verwer met 
een afstandsschot zijn ploeg 
weer op gelijke hoogte met 
SVW’27, 2-2. Stormvogels 
bleef de betere ploeg, maar 
moest met lede ogen toe-
zien, dat Christiaan Schoen-
maker SVW voor de twee-
de keer opnieuw aan de lei-
ding hielp, 3-2. Halverwege 
de tweede helft maakte Bas-
tiaan Scholten in de rebound 
zijn tweede doelpunt en leek 
Stormvogels daarna op ro-
zen te zitten. Echter, na een 
misverstand tussen Mart Wil-
lemse en doelman Adrichem 
maakte Bram van Wetering 
dankbaar gebruik en bracht 
de eindstand op 4-3.

VoetbalCity toch nog 
present bij VV IJmuiden
IJmuiden - Tweede Paas-
dag wordt door VV IJmuiden 
op sportpark Schoonenberg 
doorgaans een voetbaltoer-
nooi georganiseerd voor F-, 
E- en D-pupillen. Dit jaar was 
echter de ‘Voetbalstad’ van 
VoetbalCity uitgenodigd om 
op Tweede Paasdag haar cir-
cuit op te bouwen. Het waai-
de echter zo hard dat het toen 
niet verantwoordelijk was de 
onderdelen op te bouwen en 
het feest werd uitgesteld. 
Afgelopen maandag, de 
Tweede Pinksterdag, kreeg 
VV IJmuiden een nieuwe 
kans. Hoewel de velden ge-
sierd werden door een drei-
gend wolkendek waar af en 
toe wat regen uit viel, werd 
het toch een fantastische 
dag.
De ‘Voetbalstad’ bestaat 
uit tien verschillende voet-
bal-onderdelen: boarding-
voetbal, pannavoetbal, voet-

balkubus, punten schieten, 
knikkervoetbal, levend tafel-
voetbal, voetbalkooi, snelheid 
schieten, kleine goal – kleine 
bal en gericht schieten. 
In de ochtend begonnen de 
mini’s, F- en E-pupillen van 
VV IJmuiden. Zij waren van 
9.45 tot 13.00 uur in touw. In 
de middag begonnen de D-
pupillen, C-, B- en A-junio-
ren om 13.00 uur. Tussendoor 
werd een loterij gehouden 
waar leuke prijzen gewonnen 
werden.
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VV IJmuiden E5 speelt 
om kampioenschap
IJmuiden - Zaterdagoch-
tend 21 mei om 10.15 uur 
speelt IJmuiden E5 van de 
trainers Chris Pruiksma en 
Robert Westerhof de lastige 
uitwedstrijd tegen Velsen E5, 
de nummer twee in de pou-
le. IJmuiden E5 is koploper 
en verdedigt een voorsprong 
van drie punten.
Winst of een gelijkspel zijn 
voldoende om de kampi-
oensschaal in ontvangst te 
nemen en om na afl oop in de 

kantine van VV IJmuiden een 
fl ink feestje te vieren. 
Voor dit team is het met-
een de laatste wedstrijd in 
de E-klasse. Bijna het hele 
team gaat het volgend sei-
zoen spelen in de D-klasse 
waar alles anders wordt: van 
een half veld naar een groot 
veld, van 7 voetballers naar 
11 voetballers en extra regels 
zoals buitenspel.
Het team aanmoedigen kan 
op Sportpark Driehuis.

Bewoners 
Breezicht naar 

Keukenhof
IJmuiden – Zaterdag 7 mei, 
een mooie zonnige lentedag, 
heeft een aantal bewoners 
van Breezicht een bezoek 
gebracht aan de Keukenhof. 
Onderweg in de bus waren 
al een aantal bloemenvel-
den te zien, prachtig!  Een-
maal in het park kreeg ieder-
een een kopje koffi e met ge-
bak.  Iedereen zat te smul-
len. En daarna gingen ze op 
naar de mooie bloemen en 
bomen.  Iedereen was goed 
ingesmeerd voor de zon en 
droeg een zonnehoedje. Wat 
stonden de bloemen mooi 
in bloei, ze waren op hun 
mooist. Er was ook nog een 
speciaal thema dat weekend: 
de negentiende eeuw,  ro-
mantiek dus. Sprookjesach-
tige fi guren in negentien-
de-eeuwse klederdracht. De 
Drijvende Diva die zwevend 
over de vijver van Keuken-
hof aria’s van Mozart zong. 
Klassieke orkesten en dans-
groepen tussen de bloemen-
pracht. In de middag werd 
er een lekker broodje gege-
ten in de schaduw. Het was 
volop genieten, ook voor de 
vrijwilligers, familie en me-
dewerkers. Zonder hen kan 
je dit soort uitjes niet organi-
seren. Op dit soort momen-
ten wordt extra duidelijk hoe 
belangrijk hulp van familie 
en vrijwilligers is! Nogmaals 
dank voor iedereen die vrij-
willig helpt in Breezicht.  
Lijkt het u ook fi jn om wat te 
betekenen voor de ouderen 
in Breezicht?  Meld u aan via 
de vrijwilligerswebsite van 
Zorgbalans of breng een be-
zoekje aan Breezicht. Vraag 
bij de kiosk om iemand van 
de activiteitenbegeleiding.  
Het is zo leuk om de bewo-
ners te zien genieten. Dat 
kan al door met iemand te 
wandelen of te praten.  

Jan Maarten Koorn 
levert DCIJ topprestatie
IJmuiden - Met het nade-
ren van de eindstreep keert 
de spanning in de onderlin-
ge competitie van DCIJ  weer 
helemaal terug. Voor een be-
langrijk deel was Jan Maar-
ten Koorn hiervoor verant-
woordelijk. Koploper Martin 
van Dijk koos tegen Koorn 
voor een omsingeling. Die 
tactiek kwam niet goed uit de 
verf. Koorn bouwde een mas-
sief centrum op waar niet 
door te komen was. In het 
gevorderde middenspel koos 
Van Dijk voor een afwikke-
ling die de remise veilig stel-
de. Stijn Tuijtel, een belang-
rijke concurrent voor de top-
klassering slaagde er niet in 
te profi teren van deze halve 
misstap van Van Dijk. Tegen 
de veelvoudige clubkampi-
oen, Kees Pippel, slaagde hij 
er niet in te winnen. In tegen-
deel, na een boeiende dam-
strijd kwam Pippel  als win-
naar tevoorschijn.

Willem Winter profi teerde op-
timaal van de schermutselin-
gen aan de andere borden. 
Tegen de jonge nieuwkomer 
Maurice Koopmanschap, liet 
hij zich weer eens van zijn 
sterkste kant zien. Met een 
originele en listig in de stand 
gebrachte combinatie ver-
raste Winter zijn tegenstan-
der. Hierdoor is Winter op-
nieuw een belangrijke kandi-
daat voor de clubtitel.
Jesse Bos heeft dit seizoen 
te weinig gespeeld waardoor 
hij, ondanks zijn kwaliteiten, 
geen gooi kan doen naar het 
clubkampioenschap. Tegen 
Jacqueline Schouten werd 
het een onemanshow. Met 
grof geweld werd Schouten 
naar de nederlaag gevoerd. 
Nicole Scouten kwam op 
fraaie wijze tot winst tegen 
Jan Apeldoorn. In het eind-
spel sloeg Schouten attent 
toe en dwong haar opponent 
tot overgave.

Dubbel kampioen!
Velsen - Vorige week zijn zo-
wel de E1-selectie van trainer 
Mitchel Post als de E2 van 
trainer Frans Zeilmaker kam-
pioen geworden. Beide teams 
van VV IJmuiden moesten 
gelijktijdig en naast elkaar om 
de titel strijden. 
Het eerste elftal nam het op 
tegen Spaarnwoude E1 en 
had aan een gelijkspel ge-
noeg, het tweede moest de 
winst pakken op Velsen E3. 
Bij de selectie was het echt 
een titanenstrijd. Spaarnwou-
de bewees een echte titel-
kandidaat te zijn. Terwijl om 
de haverklap gejuich klonk 
bij de buren was het bij de E1 
een ware krachtmeting. Beide 
teams deden niet voor elkaar 
onder en hielden het met 0-0 
lang spannend. Uiteindelijk 
was het Cas Peetoom die de-
fi nitief een streep trok door 
de droom van Spaarnwoude. 
In de laatste minuten van de 

wedstrijd scoorde hij de 1-0. 
Bij de E2 was op dat moment 
de strijd al lang gestreden; bij 
het fl uitsignaal was de teller 
opgelopen tot 12-2. Het feest 
voor beide teams en de mas-
saal meegekomen supporters 
barstte direct los. Alsof Telstar 
was gepromoveerd zo trilde 
Sportpark Schoonenberg op 
haar grondvesten. Uit han-
den van de trainers ontvin-
gen de kampioenen van V.V. 
IJmuiden een echte schaal en 
werd de limonade, snoep en 
taart aangerukt. Spaarnwou-
de toonde grote sportiviteit 
door de meegebrachte bloe-
men aan de spelers van de 
E1 te geven waarop IJmuiden 
hen de gewonnen snoepme-
dailles gaf. 
De succestrein van VV IJmui-
den dendert nog even voort. 
Aankomende weken kunnen 
B1, D2 en E5 ook nog kampi-
oen worden.

Jeugd HCV’90 slaagt 
voor spelregeltest

Velsen-Noord - Op donder-
dag 12 mei heeft HCV’90 een 
leuk evenement georgani-
seerd waardoor de jeugd zijn 
kennis over de spelregels 
kon bij spijkeren. De spel-
regels werden spelenderwijs 
onder de aandacht gebracht 
van de E-, D-, en C- jeugd le-
den. Na het oplossen van re-
bussen, een zweedsloopspel 
en een spel waarbij de no-
dig kennis vergaard werd, 
moest het echte examen in-
dividueel gedaan worden. 
Alle jeugd is hiervoor ge-
slaagd. Zij kregen ontzet-
tend mooie diploma’s, met 

foto’s van het Nederlands 
Damesteam erop. Op 25 mei 
wordt dit evenement ook ge-
organiseerd voor de jongste 
jeugd. Op deze manier zorgt 
HCV’90 ervoor dat handbal-
lers van jongs af aan ver-
trouwd raken met de spel-
regels, zodat zij weten waar-
om de scheidsrechter fl uit en 
hoe iedereen daar met res-
pect mee om gaat. 
Lijkt handbal jou een leuke 
sport en wil je een keer mee 
komen trainen? Neem dan 
contact op met B. Beers, te-
lefoon 0251-213684 of mail 
tc@hcv90.nl.
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Gemeente zet zich in 
voor winkels en bedrijven
Donderdag 12 mei heeft Arjen 
Verkaik, wethouder economische 
zaken in aanwezigheid van de 
voorzitters van de winkeliersver-
enigingen van IJmuiden-Centrum 
en Santpoort de zogeheten Re-
taildeal met minister Henk Kamp 
van Economische Zaken onderte-
kend.

De detailhandelssector in Neder-
land staat onder druk. Evenals de 
diensten (van onder andere bank, 
reisbureau), die aan de consument 
worden geleverd. Samen wordt dit 
‘retail’ genoemd. Onder regie van 
het Ministerie van Economische 
Zaken is in maart 2015 een Retail-
agenda gepubliceerd. Dat is een lan-
delijke beleidsagenda die door een 
brede vertegenwoordiging branche-
organisaties, vastgoedeigenaren, 
makelaars, horeca en overheden is 
opgesteld.

Duidelijke keuzes
Met de ondertekening van de zoge-
heten Retaildeal heeft Velsen met 
het Rijk afgesproken om daadwer-
kelijk uitvoering te geven aan de 
plannen. Dat betekent dat het col-

lege van burgemeester en wethou-
ders de komende jaren overleg zal 
voeren met alle aan retail verbon-
den partijen. Ook gaat het bestuur 
een actieplan met prioriteiten op-
stellen en duidelijke keuzes maken 
m.b.t. toekomstig winkelaanbod. 
Deze inzet sluit aan op de aanpak en 
instrumenten uit de Regionale De-
tailhandelsvisie IJmond. Uiteraard 
zal de visie, het beleid en het actie-
plan worden afgestemd in regionaal 
verband.

Foto boven (Marco de Swart): Om 
hun winkelgebied te versterken 
heeft niet alleen Velsen, maar ook 
nog 52 andere gemeenten en regio’s 
hun handtekening gezet onder een 
Retaildeal met minister Kamp van 
EZ. Ook zij hebben afspraken ge-
maakt over het aanpakken van win-
kelgebieden.

Foto onder (Gemeente Velsen):  Nico 
Hop, voorzitter van winkeliersver-
eniging Puur Santpoort, wethouder 
Arjen Verkaik en Robert Klein, voor-
zitter van Local Shopping IJmuiden 
na afl oop van de ondertekening. (fo-
to: gemeente Velsen)

Tappunt drinkwater
bij boerderij Zorgvrij
14 mei jl. heeft wethouder Annet-
te Baerveldt een drinkwatertap-
punt in gebruik genomen bij In-
formatieboerderij Zorgvrij in re-
creatiegebied Spaarnwoude. Het 
tappunt is het eerste in een reeks 
gezamenlijke tappunten van 
PWN en de ANWB.

PWN en de ANWB willen met het 
plaatsen van watertaps stimu-
leren dat  er bidons of fl esjes op-
nieuw  met water worden gevuld. 
De ANWB heeft het nieuwe tappunt  
direct op haar nieuwste wandel-
kaarten staan.   Het recreatieschap 
Spaarnwoude ondersteunt het initi-
atief van harte. Dagelijks gooien we 
in Nederland 500.000 plastic fl es-
jes weg. Met het drinkwatertappunt 
zorgen PWN, de ANWB en Recrea-
tieschap Spaarnwoude dus voor een 
gezamenlijke bijdrage aan een beter 
milieu.  

De watertap staat van ongeveer 
maart tot en met november bij de 
fi etsenstalling van informatieboer-
derij Zorgvrij, In de vorstperio-

de haalt PWN de tappunten weg, 
controleert ze en slaat ze op tot het 
voorjaar. 

Op de foto (gemeente Velsen): Frits 
van Bruggen (ANWB) draagt het 
drinkwatertappunt o�  cieel over 
aan Annette Baerveldt, die namens 
het bestuur van het recreatieschap 
Spaarnwoude het tappunt als eerst 
in gebruik nam. 

Wijkmobiel op 2 plekken
Heeft u vragen over inbraakpre-
ventie of groenadoptie of wilt u 
informatie over woningcorpora-
ties en welzijnswerk? Hoe kijkt 
u tegen uw wijk aan? Dat willen 
de wijkteams graag van u weten. 
Met de wijkmobiel komen ze naar 
u toe om te praten over de leef-
baarheid van de wijk en of het er 
schoon, veilig en sociaal is.

Op dinsdag 24 mei staat de wijkmo-
biel eerst op de markt in Velserbroek 
en daarna aan het Van Poptaplant-
soen in IJmuiden. De mobiele wa-
gen is te herkennen aan het opschrift 
‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten 
u graag!

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 
gemeente. Zij zetten zich in om alle 
wijken van Velsen lee� aar te hou-
den en horen uw suggesties, ideeën 
en vragen graag. Kom naar de wijk-
mobiel en laat u horen. U krijgt er 
een kopje ko�  e of thee bij. 

Velserbroek 
Op dinsdag 24 mei staat het wijkmo-
biel van 11.00 uur tot 13.00 uur op de 
markt in Velserbroek. 

IJmuiden
Op dinsdag 24 mei staat het wijk-
mobiel van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Van Poptaplantsoen hoek Van Leeu-
wenstraat in IJmuiden.

Vragen? 
Meer informatie of vragen bij Rob 
Plessius, relatiemanager gemeente 
Velsen.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369
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Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, 
maar zorgen ook voor overlast. 
De beste preventie is minder 
zwerfafval op straat.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken.  Ze krijsen, 
bevuilen de straat en pikken een 
broodje uit je hand als je niet uit-
kijkt. Een gemeente kan daar niet 
zoveel aan doen. Meeuwen worden 
beschermd door de Flora- en Fau-
nawet.  Het is verboden de eieren 
te rapen, uit het nest te halen, te be-
schadigen of te vernielen.  Er mogen 
ook geen nesten verwijderd worden 
en  meeuwen mogen niet met opzet 
worden verontrust. Daardoor is het 
lastig voor de gemeente om de over-
last goed tegen te gaan.

Meeuwen horen wel bij een plaats 
als IJmuiden met haven en zee, 
maar het zou fi jn zijn als er minder 
overlast was. Een beproefde me-
thode: laat minder (zwerf )afval op 
straat achter. (foto: gemeente Vel-
sen)

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien
• Afvalbakken goed afsluiten en 

vuilniszakken niet op straat zet-
ten

• Afval zo kort mogelijk voor de op-
haaltijd langs de weg zetten

• Broedplaatsen voorkomen door 
een net op uw dak te leggen of dra-
den te spannen. Dit mag alleen als 
er nog geen nest aanwezig is op 
uw dak.

• Een bedrijf inschakelen dat ge-
specialiseerd is in het aanbren-
gen van nestwerende materialen 
(website:  Nederlandse Vereni-
ging van Plaagdierenmanagement 
Bedrijven: www.nvpb.org)

Nieuwe Zeesluis
Er wordt hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de nieuwe 
zeesluis in het Noordzeekanaal. 
We plaatsen daar geregeld fo-
to’s van in deze Infopagina.

Bent u geïnteresseerd in de bouw 
van de nieuwe Zeesluis en wilt u 

dit volgen? Neem dan een abon-
nement op de digitale nieuwsbrief 
die Rijkswaterstaat maakt. Kijk 
op www.rijkswaterstaat.nl/wa-
ter/projectenoverzicht/ijmuiden-
bouw-nieuwe-grote-zeesluis. (fo-
to: RWS)

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Weet u kandidaten? 
Draag ze voor! Dat kan tot en 
met 15 augustus 2016.

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk 
aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor 
de kerk, op sportgebied, in de ge-
zondheidszorg of op een ander ter-
rein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen 
waar de hele samenleving wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en 
kwaliteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-
huis in de woonplaats van de kan-
didaat. De ambtenaar die daar de 
lintjes behandelt, kan beoordelen 
of de verdiensten inderdaad bij-
zonder genoeg zijn voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Ook 
wordt u precies uitgelegd hoe u te 
werk moet gaan. De contactgege-
vens staan onderaan dit artikel. 
Voordat een lintje wordt toege-

kend, gaat er heel wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor 
de lintjesregen van 2017 moet het 
verzoek insturen vóór 15 augustus 
2016.

Meer informatie bij de afdeling 
Communicatie / Kabinetszaken 
via tel. 0255-567200. Daar kunt 
u ook gratis de folder ‘Ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat al-
les wat u moet weten over de aan-
vraag van een Koninklijke Onder-
scheiding. Meer informatie ook op 
www.velsen.nl of www.lintjes.nl.

College bezoekt Heliomare
Ook inwoners uit Velsen komen 
regelmatig terecht in Helioma-
re te Wijk aan Zee, bijvoorbeeld  
voor revalidatie.

Tijdens een werkbezoek op 10 mei jl. 
liet het college zich informeren over 
met name de dagbesteding van cliën-
ten. Ook bezochten burgemeester en 

wethouders het expertisecentrum 
voor wetenschappelijk onderzoek en 
het Woon Training Centrum.

Op de foto (Heliomare) zijn burge-
meester Frank Dales en gemeente-
secretaris Koen Radstake in gesprek 
met Brigitte van der Putten, de team-
leider wonen.
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Perspectiefnota 2016
Het college van Burgemees-
ter & Wethouders ligt goed op 
koers en bouwt verder aan de 
toekomst van Velsen. Dat is de 
conclusie van de Perspectiefno-
ta 2016 – het beleid voor het ko-
mende jaar. Het meerjarenper-
spectief is sluitend. De gemeen-
teraad buigt zich in juni over de 
Perspectiefnota. 

Ruimtelijk-economisch
Het college zet in op voortzetting 
van het ingezette beleid. Op ruim-
telijk-economisch gebied is de ver-
dere ontwikkeling van o� shore 
wind belangrijk (één van de im-
pulsprojecten van Velsen) en van 
de ‘smart industry’. De IJmond 
wil de technologische regio van de 
toekomst zijn en blijven. Herge-
bruik van grondsto� en en een mo-
derne aanpak voor de detailhan-
del zijn ook van belang. De kunst is 
om kansen te zien in de landelijke 
ontwikkelingen op winkelgebied. 
Waar mogelijk werkt Velsen sa-
men in MRA-verband, de Metro-
pool Regio Amsterdam.

Sociaal-maatschappelijk
Kwaliteit van leven, gezondheid 
en welbevinden van de inwoners 
staat centraal, en daar heeft de ge-
meente een steeds grotere rol in. 
Velsen werkt daarin nauw samen 
met de IJmondgemeenten Bever-
wijk en Heemskerk. Velsen spant 
zich in voor haar bevolking, die 

steeds verder vergrijst en daar-
door steeds meer kleinere huis-
houdens kent. Velsen houdt re-
kening met e-health (de digitale 
vormen van ondersteuning),  met 
werk voor kwetsbare mensen en 
met preventie als speerpunt in de 
zorg en jeugdhulp.

Dienstverlening 
Goede dienstverlening aan bur-
gers, bedrijven en instellingen 
staat bij Velsen nog steeds hoog in 
het vaandel. Velsen wil ruimte ge-
ven aan initiatieven voor zelforga-
nisatie, aansluiten bij wat er speelt 
in de wijken, en regels en procedu-
res eenvoudiger maken.  De nieu-
we Omgevingswet is daar een be-
langrijk voorbeeld van.

Financieel 
De bedragen van de lokale belas-
tingen: de OZB en de rioolhe�  ng 
stijgen iets – al stijgt de rioolhef-
fi ng minder hard dan verwacht 
– en de afvalsto� enhe�  ng gaat 
sterk naar beneden. Al met al da-
len de lasten voor burgers het ko-
mende jaar.  Over meerdere jaren 
bezien is de begroting sluitend. Al-
leen 2017 laat een tekort zien. Aan 
de raad zal worden voorgesteld om 
dat tekort eenmalig aan te vullen 
met geld uit de Algemene Reserve. 

De volledige tekst van de Perspec-
tiefnota 2016 staat op www.velsen.
nl.

Thaliaplein geopend
Met het aanzetten van kleine fon-
teintjes heeft wethouder Ronald 
Vennik 11 mei jl. het Thaliaplein in 
Oud IJmuiden geopend. Daarna 
liet hij samen met Agnes de Boer 
en Marlenne Schrijver van Be-
leef Oud-IJmuiden ballonnen los, 
waardoor het laatste informatie-
bord zichtbaar werd en nu de hele 
wandelroute door Oud-IJmuiden 
kan worden afgelegd.

Speciaal ontwerp
In het ontwerp voor de bestrating 
van het Thaliaplein zijn de pieren en 
de monding van het Noordzeekanaal 
opgenomen. Zo verbeelden de don-
keren stenen het water en is Oud-
IJmuiden aangeduid met natuurste-
nen platen, die het bijzondere stra-
tengrit van de wijk aangeven. De be-
tonnen wandjes, die als zitbanken 
dienen geven de pieren weer. 

Beplanting aan de westzijde van het 
plein geven het plein een omsloten 
karakter. Tussen de banken zijn als 
speelelement bedriegertjes opge-
nomen;  verborgen waterstralen die  
wanneer je op de knop drukt om de 
beurt aan springen. Verder zijn in de 
bestrating elektraputjes geplaatst, 
zodat er ook evenementen kunnen 

plaatsvinden en de kerstboom kan 
worden verlicht. De oostzijde van 
het Thaliaplein is opener van op-
zet, zodat er ruimte is voor activitei-
ten op het plein. De bomen staan hier 
in roosters en in het verlengde van 
de buitenmuren van Thalia. Hier-
door wordt Thalia verbonden met 
het plein. Kleine gietijzeren bolders 
moeten voorkomen dat auto’s op het 
plein rijden. Fietsen kunnen worden 
gestald aan de rand van het plein. 

Wandelen door Oud-IJmuiden
Het Thaliaplein is opgenomen in 
de wandelroute langs historische 
en cultureel belangrijke plekken in 
Oud-IJmuiden. Op het rijk geïllu-
streerde informatiebord van Beleef 
Oud-IJmuiden staat een uitleg over 
Thalia en het vroegere, iets verder-
op gelegen, Willemsplein. De wan-
delroute is ruim 5 kilometer en voert 
langs verdwenen of veranderde plek-
ken zoals de visbrug, het station, de 
sluizen, hotel Nommer Een, het Wil-
lemsplein, de PEN-centrale, de Juli-
anabrug en het Willemshuis. De rou-
te wordt ondersteund met een boek-
je/folder, QR-code met website en 
een app met geluidsfragmenten van 
interviews en anekdotes over Oud-
IJmuiden. (foto’s: Ko van Leeuwen)
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Met een afvalpas onbe-
perkt grofvuil wegbrengen
Zolder eindelijk opgeruimd? Dan 
is het fi jn om meteen die spullen 
kwijt te zijn. Met één of enkele be-
zoeken aan het afvalbrengstation 
is dat opgelost. Bovendien wor-
den uw spullen ook nog eens ge-
recycled en krijgen ze een tweede 
leven. Denk wel even aan de afval-
pas, want die is nodig om het ter-
rein op te komen.

De afvalpas, die verbonden is aan 
uw woning, geeft inwoners van Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen toe-
gang tot het afvalbrengstation. Voor 
nieuwe inwoners geldt dat zij bin-
nen 3 maanden na verhuizing koste-
loos een afvalpas kunnen aanvragen 
bij HVC. Inwoners, die hun afval-

pas kwijt zijn, kunnen tegen betaling 
van 7,50 euro een nieuwe afvalpas 
aanvragen bij de klantenservice van 
HVC via 0800-0700 (gratis) of per e-
mail klantenservice@hvcgroep.nl 

Toename
Het aantal bezoekers van de afval-
brengstations in Beverwijk en Vel-
sen-Zuid is vorig jaar fl ink gestegen. 
Dit komt door de ingebruikname van 
het nieuwe afvalbrengstation in Be-
verwijk en het ophe� en van de re-
geling, dat bewoners bij meer dan 
500 kg grofvuil moesten afrekenen. 
Voortaan kunnen bewoners met hun 
afvalpas onbeperkt en kosteloos hun 
grof afval kwijt op de afvalbrengsta-
tions in Beverwijk en Velsen-Zuid.

Prijsbewust in Zeewijk
Er was veel belangstelling voor de 
‘prijsbewuste’ actie van het Soci-
aal Wijkteam in Zeewijk, afgelo-
pen donderdag 12 mei.

Aanleiding was het feit dat binnen-
kort het vakantiegeld wordt bijge-

schreven. Belangstellenden kregen 
tips hoe daar verstandig mee om te 
gaan (zet een deel opzij voor krappe 
tijden). De mand met boodschappen 
werd gewonnen door meneer A. van 
Vliet, die daar heel blij mee was. Ge-
feliciteerd! (foto: gemeente Velsen)

HOV Onderdoorgang
bij Driehuis geplaatst
Tijdens het Pinksterweekend 
heeft het treinverkeer tussen 
Haarlem en Beverwijk stilgelegen 
voor de aanleg van de onderdoor-
gang HOV ter hoogte van Driehuis 
Westerveld.

Het spoor is daar tijdelijk wegge-
haald en er zijn damwanden en een 

reeks palen geplaatst. Vervolgens is 
een van beton gegoten spoordek mil-
limeter voor millimeter op zijn de-
fi nitieve positie gereden. Hierna is 
het spoor teruggeplaatst en dinsdag-
morgen 17 mei om 11.00 uur reed de 
eerste trein er weer overheen. (Foto: 
ProRail)

Structuurvisie 2025 vastgesteld

‘Rauw, slim en lommer-
rijk’ biedt volop kansen 
voor komende decennia
Hoe ziet de omgeving in Velsen 
er in de toekomst uit? Wat blijft 
zoals het nu is en waar komt er 
bijvoorbeeld meer ruimte voor 
woningbouw of juist meer recre-
atie? Met andere woorden: waar 
wonen, werken en ontspannen 
we in Velsen in 2025?

De nieuwe structuurvisie Velsen 
2025 geeft antwoord op deze vra-
gen en werd op donderdag 12 mei 
unaniem vastgesteld door de ge-
meenteraad. Daarmee is de struc-

tuurvisie defi nitief en beschikbaar 
voor iedereen.

De Structuurvisie Velsen 2015 
‘Rauw, slim en lommerrijk’ is bin-
nenkort te vinden en te downloa-
den via www.velsen.nl/structuur-
visie. 

De komende weken wordt deze 
nieuwe structuurvisie actief onder 
de aandacht gebracht bij iedereen 
die de afgelopen maanden betrok-
ken was bij de ontwikkeling ervan.
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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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

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 noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

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. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
mei 2016 tot en met 13 mei 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Radarstraat 113, verhogen stenen 
schuttingmuur (10/05/2016) 8652-
2016;
Zeeweg 175, verhogen nok 
(11/05/2016) 8594-2016.

Driehuis 
Van den Vondellaan 80, kappen 
boom (11/05/2016) 8582-2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, tijde-
lijk gebruik weiland als parkeerter-
rein op 16 mei 2016 (13/05/2016) 
8729-2016;
Curacaostraat 10, vergroten 2e ver-
dieping (09/05/2016) 8303-2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning, 
slopen bestaande woning en kappen 
2 bomen (10/05/2016) 8473-2016.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 10, kappen 
boom (10/05/2016) 8394-2016;
Charlotte de Bourbonlaan 11, plaat-
sen dakkapel (11/05/2016) 8525-
2016.

Velserbroek
Kievitsbloem 5, plaatsen dakkapel 
(09/05/2016) 8296-2016.
Velsen-Noord
Heirweg 2A, 2B, 2C, 2D, 2E en 
2F, brandveilig gebruik gebouw 
(10/05/2016) 8456-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong. t.o. nr 234, kappen 
boom (11/05/2016) 5124-2016.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Groeneweg ong., kappen 2 bomen 
(13/05/2016) 7779-2016;
Bellatrixstraat 62, plaatsen dakkapel 
(11/05/2016) 5595-2016;
Loggerstraat 19 F, legaliseren verdie-
pingsvloer (10/05/2016) 4826-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-
pen 7 bomen (13/05/2016) 7244-
2016;
Duin- en Kruidbergerweg 89, tijde-
lijk gebruik weiland als parkeerter-
rein op 16 mei 2016 (13/05/2016) 
8729-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg 50, plaat-
sen dakopbouw (11/05/2016) 4816-
2016.

Velserbroek
Grote Buitendijk 226, uitbouwen 
tweede verdieping (11/05/2016) 
4357-2016.

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechtswe-
ge verleend voor: 

Velsen-Noord
Pontweg 1D, vervangen remming-
werk (17/05/2016) 1957-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Rabobankfi etsdag door gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Uitgeest op 5 
juni 2016 (13/05/2016) 4621-2016;
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Henk van Delden straatvoetbal toer-
nooi op 4 juni 2016, Plein 1945 te 
IJmuiden (13/05/2016) 7097-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Plaatsen onderzoekwagen aan Ken-
nemerplein te IJmuiden van 30 mei 

t/m 14 juli 2016 en van 27 juli t/m 15 
september 2016 (03/05/2016) 4940-
2016.

Besluiten (vervolg)

 
07  19 mei 2016

Week van 
Luisterboek

bij bieb Velsen
Velsen - Van 23 tot en met 
29 mei is het weer de Week 
van het Luisterboek. In deze 
periode, die helemaal in het 
teken staat van het luister-
boek, wordt de Luisterboek 
Award 2016 uitgereikt.  Bo-
vendien kan iedereen gratis 
het Luistergeschenk strea-
men of downloaden, dit jaar 
gemaakt door Sander van de 
Pavert van Lucky TV, en een 
gratis boekenlegger opha-
len bij Bibliotheek Velsen. Tij-
dens de Week van het Luis-
terboek en met behulp van 
het Luistergeschenk maak je 
op een leuke manier kennis 
met het luisterboek: ideaal 
voor onderweg en om je te 
ontspannen tijdens dagelijk-
se bezigheden.  Bibliotheek 
Velsen begrijpt dat je altijd 
en overal toegang wilt heb-
ben tot luisterboeken. Daar-
om is er ook de gratis Luis-
terBieb-app met talloze luis-
terboeken voor iPad, iPhone 
of Android. Download de app 
in de App Store of de Goo-
gle Play Store en begin met 
luisteren.

IJmuiden - Zondag 22 mei 
treden bovenstaande koren 
om 12.00 uur op in de Lauren-
tiuskerk aan de Fidelishof 30 
in IJmuiden. Dit concert vindt 
plaats onder auspiciën van de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap. Het Velser Senio-
renkoor Vitaal staat onder de 
bezielende leiding van dirigent 
Wim de Vries met pianobege-
leiding van Theo Brogt. Teza-
men met het Vrouwenshanty-
koor Grace Darling onder lei-
ding van dirigente Hinke Hille-
ge en met accordeonbegelei-
ding van Bertie van Tongeren. 
Naast het eigen repertoire van 
beide verenigingen zal er ook 
gezamenlijk een compositie 
worden uitgevoerd. Het con-
cert begint 12.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Koffieconcert

Tegen alle stromen in: 
het verhaal van Tamar
IJmuiden - Het zal je maar ge-
beuren: samen met je twee-
lingbroer word je eindelijk 
achttien jaar. Al je familie en 
vrienden zijn gekomen, de ta-
fel ligt vol met felgekleurde ca-
deautjes en het belooft een 
fantastische dag te worden. 
Maar er zit een addertje on-
der het gras. Er worden vragen 
gesteld, pijnlijke vragen, over 
vroeger. Je familie is in twee-
strijd: aan de ene kant heb je 
recht op de verhalen omdat je 
nu achttien bent en aan de an-
dere kant wil niemand zijn be-
schamende verleden delen. 
Dit overkomt de tweeling Peres 
en Zerach in ‘En toch...’. Deze 
musical wordt gespeeld door 
de leden van musicalgroep Ja-
kob, die voor de achtste keer 
op de planken zullen staan. 
Het stuk draait om het verhaal 
van Juda, die door Tamar wordt 

verleid. In de musical komt 
naar voren hoezeer zij later, 
in de tegenwoordige tijd, last 
van hun verleden hebben. Al-
leen zijn Juda en Tamar er niet 
zo happig op om hun verleden 
te delen met Peres en Zerach. 
In de musical wordt u meege-
nomen in het verhaal van Ta-
mar en hoe zij probeert haar lot 
af te wenden. Een musical met 
sensuele dansjes van mooie 
meiden, waarin netjes koffie en 
taart wordt gedeeld en waarin 
uithuwelijken nog bestaat. Laat 
u meeslepen door dit aangrij-
pende verhaal. 
Musicalgroep Jakob speelt op 
3, 4 en 5 juni in de Ichthuskerk 
in IJmuiden. Kaarten kosten 
in de voorverkoop 9 euro voor 
volwassenen en 7 euro voor 
kinderen tot en met 12 jaar. 
Zie ook www.musicalgroepja-
kob.nl. 

Extra geld voor 
toegangswegen strand

IJmuiden – Wind en zand zijn 
geen goede combinatie. Zeker 
niet als het om de toegangs-
wegen naar het strand gaat. Er 
komen steeds meer bezoekers 
naar de stranden, de wegen 
worden meer gebruikt. Door 
wiand komen er veel zandop-
hopingen op de toegangwe-
gen voor. Ook op het strand 
is er extra inzet nodig om het 

strand goed begaanbaar te 
houden. Velsen heeft nooit een 
budget gehad voor begroeiing 
langs de wegen bij het strand. 
Bovendien heeft Velsen er een 
taak bij gekregen van Rijks-
waterstaat: het schoonhouden 
van de pieren. Voor al dit on-
derhoudswerk wil Velsen een 
jaarlijkse bijdrage van 30.000 
euro reserveren.

Vier kerntaken in 
Perspectiefnota

Velsen – Vorige week werd 
in het stadhuis de Velsen-
se Perspectiefnota 2016 ge-
presenteerd door wethou-
der Arjen Verkaik. Het gaat 
dan over de koers in 2017. 
Het college heeft in verband 
met het beperkte budget in 
2017 vier kerntaken voor-
gesteld die zij als essentieel 
zien om de ingezette lijn, 
Visie op Velsen 2025, voort 
te zetten. Daarnaast komen 
zij met een aantal adviezen. 
Uiteraard is het aan de ge-
meenteraad om de voorge-
stelde koers goed- of af te 
keuren.
De vier kerntaken zijn: ste-
delijke ontwikkeling, vooral 
gericht op IJmuiden en het 
verder bouwen aan de ‘ga-
ten’ in IJmuiden, met kwa-
litatief goede bouwprojec-
ten. Daarbij faciliteert de 
gemeente de initiatieven 
voor ontwikkeling. Er wordt 
voor een 150.000 euro be-
groot voor extra persone-
le capaciteit in het stadhuis 
om bouwprojecten te bege-
leiden en waar mogelijk te 
versnellen.
Het tweede kernvoorstel 
gaat over de transforma-
tie van het sociaal domein, 
waarbij samen met andere 
gemeenten wordt samen-
gewerkt. Binnen het soci-
aal domein vallen begelei-
ding van kwetsbare men-
sen, participatie (zowel op 
het gebied van werk als ac-
tiviteiten) en jeugdzorg. Het 
verder bouwen dient op in-
novatieve wijze te gebeu-
ren, waarbij partijen open 
staan voor nieuwe en be-
tere methodes die de soci-
ale samenhang verder be-
vorderen.
Het derde kernvoorstel be-
helst de intensievere sa-
menwerking van Velsen en 

de IJmond binnen de Me-
tropoolregio Amsterdam 
(MRA), vooral op het ge-
bied van techniek. Ha-
vens en Schiphol worden 
nu al gezien als belangrij-
ke basis van de economie 
in dit gebied. In plaats van 
te concurreren wil men sa-
men investeren in de voor-
al voor ons gebied belang-
rijke maakindustrie en off-
shore wind,  smart industry 
en circulaire economie (re-
cycling in brede zin). Daar-
bij is het mogelijk dat men 
via het Rijk of Europa sub-
sidies weet binnen te halen 
voor bijzondere projecten. 
Voorbeeld is dat restwarmte 
van Tata Steel wordt herge-
bruikt bij Van Gelder. Daar 
staat tegenover dat samen-
werking binnen de MRA 
niet meer vrijblijvend is, 
maar jaarlijks circa 130.000 
euro per jaar gaat kosten. 
Het laatste kernvoorstel van 
het college voor de Per-
spectiefnota is het mo-
biliteitsfonds binnen de 
IJmond. Doel is een goede 
bereikbaarheid in en rond 
de IJmond. Door een jaar-
lijkse vaste bijdrage van 
vier deelnemende gemeen-
ten en een nog vast te stel-
len uitvoeringsprogram-
ma, wordt het gezamenlijk 
optrekken en plannen ma-
ken gemakkelijker. Niet el-
ke uitgave hoeft dan door 
de afzonderlijke gemeen-
tes te worden goedgekeurd. 
Het gaat bij de uitvoerings-
plannen om projecten die 
gemeenten overstijgen, zo-
als Velsertraverse en de 
aansluiting A8 – A9. Vel-
sen zou voor deelname aan 
het Mobiliteitsfonds IJmond 
195.000 euro per jaar gaan 
betalen in de periode 2017 
tot 2031.

www. .nl
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