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Dag van Duurzame Noordzeevis en Vissenloop

Vis- en wandelfeest

Iedere week
in deze krant:

IJmuiden - Liefhebbers
van vis en van wandelen
komen dit weekend volop
aan hun trekken in de haven van IJmuiden.

Zaterdag vindt in Vishal D
de Dag van de Duurzame Noordzeevis plaats.
Van 11.00 tot 21.00 uur kunnen bezoekers onder meer
genieten van een rijk gevilde vistafel, een demonstratie visfileren, een visrokerij en een rondleiding op
het meest innovatieve visserijschip op de Noordzee:
de MDV 1 Immanuel. Op het
foodcourt zorgen de lokale
shantykoren Grace Darling
en Nortada voor een nautische sfeer. Vishal D is bereikbaar via het kantoor van
Zeehaven IJmuiden aan de
Halkade. De toegang is gratis.
Zondag staat IJmuiden in
het teken van de Vissenloop, een wandelevenement
dat door KWF Kankerbestrij-
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ding afdeling Velsen wordt
georganiseerd en waarvan
de opbrengst geheel ten
goede komt aan KWF Kankerbestrijding. De deelnemers lopen 5, 10, 15, 20, 25,
30 of 40 kilometer. Eén versie
van de 5 kilometer is vooral
bedoeld voor jongeren, gezinnen met kinderen, verenigingen en scholen. De tweede afstand is speciaal uitgezet voor rolstoelen en scoot-

mobielen. Wandelaars krijgen onderweg versnaperingen en gratis gebakken vis
na afloop. Bovendien is er
muziek en zang bij de stempelposten en op het finishterrein op de Trawlerkade,
naast het hoofdkantoor van
de KNRM. Inschrijven is nog
mogelijk op de dag zelf. Zie
ook www.vissenloopijmuiden.nl. (foto: Masterplan
DuurzameVisserij)

Prima omstandigheden
voor ZorgSpecialist Loop
Velsen - Afgelopen zondag
klonk in het Rabobank IJmond
Stadion voor de negende keer
het startschot van de ZorgSpecialist Loop. Met drie mooie afstanden, een deelnemersrecord, enthousiaste toeschouwers en prachtig weer was de
recreatieloop wederom een
groot succes.
De dag werd afgetrapt met een
warming-up voor de kinderen. Iedereen ging los op de energieke
danspasjes van Melina Knol van
The Movement BSV Dance Centre. Daarna waren de kids klaar
voor de Kids ObstacleRun over zeven uitdagende luchtkussens. Alle deelnemers kregen een welverdiende medaille en een flesje water.
Om twaalf uur was de start van
de 5 en 10 kilometer. Het mooie

parcours liep onder andere door
Landgoed Beeckestijn, waarbij de
bomen voor verkoeling zorgden.
De 5 kilometer werd bij de vrouwen gewonnen door Luca Reniers en bij de mannen door Chris
Hensbergen. Deelnemers van de
10 kilometer maakten twee ronden van 5 km. Miranda Rijsdijk
van RSM kwam als eerste vrouw
over de eindstreep. Bij de mannen
won Jim Rothweiler.
Nieuw dit jaar was het Family Ticket. Hiervoor kregen men twee
startnummers voor de Kids ObstacleRun en twee startnummers
voor de 5 of 10 kilometer. De prijs
voor de snelste familie ging naar
de familie Mouwen Geuzebroek.
De ZorgSpecialist Loop is de
tweede van zes wedstrijden uit
het RSM Loopcircuit Powered by
Run2Day Haarlem. (foto: SportSupport)

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

MEMORABEL
AFSCHEID NEMEN
DEZE WEEK IN DE KRANT

‘Heterdaadje’ in het bos
Velsen-Zuid - De politie en
de boswachters hebben een
56-jarige vrouw uit IJmuiden betrapt op het stelen van
bordjes in Beeckestijn. De
vrouw was het niet eens met
het aangepaste losloopbeleid
voor honden.
Sinds een aantal maanden
moeten honden op delen van
het landgoed worden aangelijnd. Bij de politie kwamen al
snel berichten binnen dat het

beleid door een aantal eigenaren aan de laars werd gelapt en dat de bordjes werden weggehaald. De schade
was inmiddels opgelopen tot
boven de 1.000 euro.
Donderdag werd een 56-jarige vrouw uit IJmuiden op heterdaad betrapt bij het verwijderen en stelen van de bordjes. Zij is overgedragen aan
de recherche voor verder onderzoek.
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

IJmuiden - In het nieuwe
theatermagazine van Stadsschouwburg Velsen staat een
wonderlijke advertentie van
RIGO: de publicatie van een
gedicht.
De verffabriek vroeg Demi Baltus, winnares van de Velser Inter Scolaire 2015, een gedicht
te schrijven over de nijpende situatie die was ontstaan in
Cultureel Velsen.
De toekomst van de Stadsschouwbrug, het Kunstencentrum en het Witte Theater lijkt
onzeker. In dit voor de kunst
en cultuur in de gemeente Velsen turbulente jaar voelde RIGO Verffabriek zich genoodzaakt een lans te breken voor
het belang van kunst en cultuur in een samenleving.
Waarom je als Verffabriek bekommeren om de kunsten?
,,Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om met onze beide benen in onze eigen samenleving
te staan. Wij streven ernaar
meesters te zijn in het maken
van een fijne omgeving en dat
houdt niet op bij onze eigen
voordeur. Juist in tijden waarin

onrust, ongemak en onvrede
heersen is het uitermate belangrijk om in de maatschappij een tegenhanger te bieden:
een plek van overpeinzing, een
plek voor vermaak, een plek
waar we elkaar kunnen vinden
en verbinden. Want dat is wat
kunst en muziek met ons doet.
Het is een taal die iedereen
spreekt. Die moeten we koesteren en gebruiken om elkaar
te blijven begrijpen.”
,,We hoorden Demi Baltus gedichten voordragen tijdens de
nieuwjaarstoespraak van de
Burgemeester, en het leek ons
een mooie manier om aan de
bel te trekken. Het is prachtig
en hoopgevend hoe Demi dit
zo treffend weet te verwoorden. We hopen dat het jong en
oud aanspreekt. En we hopen
dat het aanspreekt om zorgvuldiger om te gaan met de
kunsten EN de kunsteducatie. Want zoals Demi het verwoordt: het is goed om dingen
van meerdere kanten te bekijken. En Kunstenaars hebben
nou eenmaal vaak een eigenzinnige kijk op de wereld, die
ons scherp kan houden.’’

Mister Shi in nieuw jasje
IJmuiden - Aan de verbouwing en renovatie van Winkelcentrum Zeewijkpassage wordt nog hard gewerkt,
maar het bekende cafetaria, restaurant en afhaalcentrum Mister Shi heeft de deuren weer geopend. Het is nu
nog even zoeken naar de ingang, maar grote spandoeken op de nog steeds aanwezige steigers wijzen gasten de weg.
Op de tweede verdieping,
boven Mister Shi, wordt nog
hard gewerkt aan de personeelskantine en kantoren van
de Dekamarkt, maar naar
verwachting zullen de renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van het winkelcentrum rond de bouwvak
gereed moeten zijn.

Eenmaal binnen kom je terecht in de rust van een
prachtig verbouwd en vergroot restaurant met een geheel nieuw interieur. Gasten
kunnen in deze vernieuwde en aangename omgeving
een keuze maken uit een
keur van gerechten. Niet alleen de bekende Chinese gerechten staan op de kaart,
maar ook voor snacks, belegde broodjes of een uitsmijter kan men bij Mister Shi terecht.
Dus op naar ‘Mister Shi, lekker anders, lekker snel!!!!’, nodigt het logo uit. Dagelijks
geopend van 12.00 tot 22.30
uur aan het Zeewijkplein
161 in IJmuiden. Voor telefonische bestellingen belt u
0255-510976.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms naar
aanleiding van de actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden
heeft of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Vissenloop.
Sommige tradities verdwijnen
uit IJmuiden, tot verdriet van
sommigen, maar andere tradities verschijnen, tot vreugde en nut van velen. Een van
die ‘nieuwe’ tradities is de Vissenloop. Dit wandelevenement
vindt komende zondag plaats.
De Vissenloop wordt voor het
derde jaar georganiseerd door
KWF Kankerbestrijding Velsen.
Doel is het bijeenbrengen van
geld voor de strijd tegen kanker. Het geld wordt gebruikt
voor het subsidiëren van onderzoek, het geven van voorlichting en het ondersteunen
van patiënten. Dat deze strijd
nuttig en noodzakelijk is behoeft hier geen betoog.
KWF Kankerbestrijding Velsen
organiseert jaarlijks een collecte om geld in te zamelen.
Maar enkele jaren geleden
besluit het afdelingsbestuur
om naast deze collecte iets extra’s te doen voor de strijd tegen kanker. Geïnspireerd door
de wandeling ‘Samenloop voor
Hoop’ in IJmuiden enkele jaren geleden valt de keuze op
wandelen. In de gemeente Velsen zijn diverse sportieve eve-

nementen maar een traditioneel wandelevenement is er
nog niet.
Via contacten met de organisatie van de ‘Kippenloop’ in
Katwijk, ook een wandelevenement ten bate van de strijd
tegen kanker, verzamelt het afdelingsbestuur gegevens over
het organiseren van zo’n evenement. Er komt veel bij kijken,
zoals het aantrekken van sponsoren, het werven van vrijwilligers, de publiciteit, het uitzetten van de wandelparcoursen,
het begeleiden van de wandelaars en de hapjes, drankjes en
muziek op het start- en finishterrein. Omdat IJmuiden weinig kippen telt, wordt gekozen
voor de typisch IJmuider naam
‘Vissenloop’.
Op 31 mei 2015 vindt de eerste
editie plaats. Ondanks de kou,
wind en regen nemen zo’n
1300 wandelaars deel en is de
sfeer prima! Op 22 mei 2016
volgt de tweede editie met iets
beter weer en ongeveer 1350
deelnemers. Op zondag 21 mei
2017 vindt de derde Vissenloop plaats.
Afgelopen weekend hebben
zich al ruim duizend wandelaars ingeschreven voor een
tocht van 5, 10, 15, 20, 25, 30
of 40 kilometer langs de mooie
plekjes die IJmuiden en Velsen
te bieden hebben. Inschrijven
kan ook op de dag zelf, bij de
start op het KNRM-terrein. De
wandeltocht is van begin tot
eind compleet verzorgd, mede
door de inzet van veel vrijwilligers. De deelnemers moeten
nog wel zelf wandelen… Bij de
finish wacht hen een medaille
en een gebakken visje!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Toegang 4 euro.
Jaap de Valk reünietoernooi
bij VSV in Velserbroek. Aanvang
12.00 uur.
Villa’s Culinair Wijntheater bij
Villa Westend, Westbroekplas in
Velserbroek. Van 14.00 tot 24.00
uur. Het wijntheater duurt tot en
met zondag 28 mei.

18 MEI

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’,
solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

19 MEI

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur.

20 MEI

Santpoortse Boerenmarkt
Spekkenwegje 8 Santpoort-N.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Walking Soccer Toernooi bij
FC Velsenoord. Aanvang 12.00
uur. Zie ook www.fcvelsenoord.
nl.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Hooglied van de liefde in de
Dorpskerk in Santpoort-Noord.
met A Capella Ensemble Voce Aurora. Toegang gratis. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Nieuwe show ‘Afterparty’ van
Daniël Arends. Aanvang 20.15
uur.

21 MEI

Kofferbakmarkt op parkeerterrein Groothelm-Duin IJmuiden. Van 08.00 tot 15.00 uur.
Santpoortse Boerenmarkt
Spekkenwegje 8 Santpoort-N.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Lezing door mr. Jan Willem
Houthoff met als thema: Verschuivend mensbeeld. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Kerk op Schoot in de Dorpskerk in Santpoort-Noord. Thema: ‘De bruiloft in Kana’. Aanvang 12.30 uur.
Open Podium Smartlappen
Festival in het Polderhuis, Vestingplein 58 Velserbroek. Van
13.00 tot ongeveerd 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland

op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur.
Nouvelle Philharmonie Piano
Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

23 MEI

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Santpoort, Driehuis en
Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Finalisten Leids
Cabaret Festival. Aanvang 20.30
uur.

24 MEI

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

25 MEI

Hemelvaartdag
Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen 11.00 en
18.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’,
solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

26 MEI

Snuffelmarkt op de Lange Nieuwstraat IJmuiden. Van
09.00 tot 16.00 uur.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen 11.00 en
18.00 uur.
Pot, Baumgarten & Friends

in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Heeft u het al
gezien of gehoord
bij RTV Seaport
rtvseaport.nl/agenda

Kofferbakmarkt
Groothelmduin
IJmuiden - Zondag 21 mei is
de gezelligste kofferbakmarkt
van IJmuiden en omstreken op
het parkeerterrein Groothelmduin in IJmuiden Zeewijk. Net
als vorige keer zal het weer vol
staan met tal van auto’s met
spullen die men wil verkopen.
De kosten zijn vanaf 10 euro per
auto. Reserveren is niet nodig.
De markt begint om 8 uur en
duurt tot 15.00 uur. Op de markt
is een toilet aanwezig. Meer informatie: 0255-518380 of 0657539029. De volgende markten zijn op 25 juni en 23 juli.

Nieuwe theatergids is uit!

Visscher, Kaandorp
en Ali B naar Velsen
IJmuiden - De Stadsschouwburg Velsen maakt
zich op voor een spetterend
nieuw theaterseizoen 20172018. Daarin is een keur aan
bekende artiesten en shows
te zien in Velsense schouwburg, waarmee naar verwacht opnieuw een groot en
breed publiek bediend kan
worden. Op zaterdag 13 mei
is de vernieuwde glossy theatergids verschenen. Ook online via www.stadsschouwburgvelsen.nl kan al een kijkje worden genomen in het
nieuwe theateraanbod. Theaterliefhebbers kunnen vanaf vrijdag 19 mei 10.00 uur
kaarten bestellen voor toppers als Herman van Veen,
Trijntje Oosterhuis, Veldhuis
& Kemper, Rundfunk, Woezel & Pip, Jandino Asporaat,
Paulien Cornelisse, Huub
Stapel en Pierre Bokma.
Niemand minder dan de Koningin van het Nederlandse
cabaret, Brigitte Kaandorp,
lost op vrijdag 15 september a.s. het startschot voor
het nieuwe theaterseizoen.
Kaandorp, ook wel ‘de diamant van Kennemerland’ genoemd, presenteert dan een

bonte avond met zang, dans,
muziek, voorproefjes en bijzondere gasten. Een avond
vol heerlijke en vrolijke theaterverrassingen, waarin uitgebreid vooruitgeblikt wordt
op het theaterseizoen. Een
show exclusief voor Velsen
gemaakt.
Het nieuwe seizoen staat bol
van de grote namen en (inter)
nationale shows. Hitmusicals
als ‘De Marathon’, een nieuwe versie van ‘My Fair Lady’,
de grappige ‘The Full Monty’
komen langs, maar ook nieuwe musicals als ‘Dummie de
Mummie’ en ‘De Gelaarsde
Kat’, ‘Liesbeth List, de musical’ en, geïnspireerd op de tvhit ‘Ik vertrek’: ‘Vamos!’ met
Lenette van Dongen, Cystine
Carreon en Carolina Dijkhuizen. Simone Kleinsma kruipt
in een nieuwe musical van
Albert Verlinde in de huid van
Annie M.G. Schmidt.
Sommige shows bleken dit
seizoen al ware publieksfavorieten te zijn. Daarom heeft
de Stadsschouwburg een
aantal van die voorstellingen
wederom in haar programma
opgenomen, zodat nog meer
mensen de kans krijgen om

een kaartje te bemachtigen.
Een uitgelezen kans om bijvoorbeeld cabaretier Daniel Arends, DWDD-huiscomedians De Partizanen, Tineke
Schouten, stand upper Eric
van Sauers of misschien wel
de beste voorstelling van afgelopen seizoen - ‘Släpstick’
van de Wëreldbänd - opnieuw te zien.
Dit is maar een kleine greep
uit het volle aanbod van de
Stadsschouwburg
Velsen.
Het volledige programma
staat online en in de nieuwe theatergids. Die is vanaf dinsdag 16 mei gratis af te
halen bij het theater aan de
Groeneweg 71 in IJmuiden.

Gezinshuis zoekt vrijwilligers
Velserbroek - Gezinshuis Onder de Panne is
op zoek naar vrijwilligers die met de bewoners leuke dingen willen doen in hun vrije tijd.
Te denken valt aan knutselen, fietsen, spelletjes, mee naar de sportschool, voorstelling of
andere activiteiten. In het gezinshuis wonen
zes bewoners met een verstandelijke beperking tussen de 21 en 45 jaar. Overdag zijn ze
naar hun werk maar ’s avond en in het weekend is er tijd voor leuke activiteiten. Omdat

de medewerkers niet met iedere bewoner
apart wat kunnen doen zoekt het gezinshuis
vrijwilligers die dat dan zouden willen doen.
Onder de Panne verwacht van de vrijwilliger
dat ze affiniteit hebben met de doelgroep en
een klik hebben met de bewoners. Uiteraard
worden eventueel gemaakte kosten vergoed
als dit van tevoren is afgesproken. Aanmelden kan via gezinshuisonderdepanne@gmail.
com. Zie ook www.ookvoorjou.com.
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Win vakantiegeld of scooter

Italiaanse weken
bij Flamingo Casino
Curiosa en brocante op
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - De grootste
curiosa- en brocantemarkt
van Noord Holland wordt op
zondag 28 mei gehouden op
Landgoed Beeckestijn. Bezoekers treffen in VelsenZuid minstens 125 kramen
aan met oude artikelen.
Dat curiosa en brocante geliefd zijn, blijkt wel uit het
groot aantal bezoekers uit
binnen- en buitenland dat
deze markten regelmatig bezoekt. Op Landgoed Beeckestijn kunnen bezoekers
even ‘terug in de tijd’ en zich
vergapen aan oude serviezen, nostalgisch speelgoed,

klein meubilair, klokken,
tuindecoratie, boeken en
platen en andere sfeervolle
artikelen van vroeger. Velen
gaan dan ook naar huis met
een artikel dat oma vroeger
in huis had!
De curiosa- en brocantemarkt wordt op 28 mei van
09.00 tot 16.30 uur gehouden op Landgoed Beeckestijn, Rijksweg 130 in Velsen Zuid. De toegang is gratis. Voor een hapje en een
drankje kunnen bezoekers
terecht op één van de gezellige terrassen. Zie ook www.
vanaerlebv.nl.

IJmuiden - Van 19 mei tot en
met 1 juni verwent Flamingo
Casino haar gasten met kans
op het winnen van een Italiaanse Design Scooter of vakantiegeld. Tijdens de actie is het casino natuurlijk in Italiaanse sferen aangekleed en word je verwend met pico bello food &
drinks. Bij ieder bezoek tijdens
de Italiaanse weken krijg je een
gratis lot. Met dit lot maak je
kans op het winnen van die super hoofdprijs: een prachtige
scooter. En dan zijn er ook nog
heel veel geldprijzen te winnen
tot wel
400 euro. Dus hoe vaker je
komt, hoe meer kans op het
winnen van een van de prijzen.
Tijdens de finaleavond op 1 juni staat een heerlijk Italiaans
buffet klaar. Dus wie zijn vakantiegeld wil aanvullen of op
zo’n Design Scooter weg wil rijden, gaat van 19 mei tot en met
1 juni naar Flamingo Casino.
Hier draait alles om verwennen
en winnen. Daarom is deelna-

me aan de Italiaanse weken
natuurlijk gratis, net zoals de
entree en de heerlijke food &
drinks. Ook tijdens de gezellige
finale. Bij Flamingo Casino vind
je altijd de nieuwste speelautomaten en meerspelers in een
gastvrije en uitnodigende ambiance. Desgewenst geven de
medewerkers je graag speluitleg. Een bezoek aan Flamingo
Casino is een echte beleving.

Deelname, entree, food &
drinks zijn altijd gratis. Flamingo Casino IJmuiden is gevestigd aan de Lange Nieuwstraat
791 & 793 en is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 02.00
uur. Minimum leeftijd 18 jaar.
Bij twijfel kan legitimatie gevraagd worden. Speel bewust.
Zie ook www.flamingocasino.nl
of like Flamingo Casino op Facebook.

Nieuwe liefde na
de dood van partner
Velsen - Jaarlijks verliezen
duizenden mensen hun partner. Velen vinden daarna opnieuw een liefde. Soms snel,
soms na jaren. Voor haar boek
’Verloren en gewonnen’ interviewde Maria de Greef, zelf
rouw- en ervaringsdeskundige, mannen en vrouwen die na
de dood van hun partner een
nieuwe relatie kregen.
Wat ze tegenkomt is dat bijna
iedereen last krijgt van vooroordelen uit de omgeving. Alsof de liefde voor de overleden
partner niet sterk genoeg was.
Maar ook zijn eigen gevoelens
vaak verwarrend. Hoe kan ik
zo verliefd zijn en tegelijkertijd
nog zoveel pijn voelen.
Maria de Greef heeft een hoopvolle boodschap. Een nieuwe
partner kan de oude niet vervangen. Maar het bestaat dat
naast pijn en verdriet om het
gemis, je verliefd kunt worden

en opnieuw van iemand kunt
gaan houden. Zonder dat het
iets afdoet aan de liefde voor
degene die overleed.
Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg organiseert hierover
een informatieve avond, waarin Maria de Greef is uitgenodigd om over het onderwerp
te komen spreken. Ook haar
eigen ervaringen in de zoektocht naar nieuw geluk komen
aan bod. Daarnaast komt het
rouwen aan bod als uniek proces waarin het steeds zoeken
is naar een balans tussen verdriet voelen en ook kracht vinden.
De avond vindt plaats op
woensdag 31 mei van 19.30 tot
21.30 uur in de flexvergaderruimte van Kopie-Druk Santpoort, Hoofdstraat 189B in
Santpoort-Noord. De toegang
is gratis. Wel graag opgeven
via info@aliceloeters.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Akrides pakt kampioenschap in Eerste Divisie
IJmuiden - De basketballers van VBC Akrides zijn
in Zwolle kampioen geworden van de Eerste Divisie. In een spannende wedstrijd werd zaterdagavond
met 67-61 gewonnen van
‘buurman’ Racing Bever-

wijk. Het team van Bert
Samson had twee weken
geleden in Sporthal IJmuiden-Oost afgerekend met
de reserves van eredivisieclub Rotterdam Basketbal, waardoor promotie en
plaatsing voor de NBB Fi-

nals een feit was.
De ontmoeting met Racing
Beverwijk was extra bijzonder omdat veel spelers elkaar kennen. Er stonden
zelfs twee zwagers tegenover elkaar in het veld. (foto: VBC Akrides/NBB)
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Mishandeling

Casting ‘Hou ‘t schoon’
Driehuis - Na de lancering
van de poster tegen zwerfvuil
is het nu tijd voor de volgende activiteit in het kader van
Velsen geen Bende, het gezamenlijke initiatief van het
PVM en de gemeente Velsen
tegen zwerfvuil: een tv show!
Iedereen uit Velsen tussen de 8 en 12 jaar kan zich
tot maandag 9.00 uur aanmelden voor de casting van
het TV-programma ‘Hou ‘t
schoon’ in het Pieter Vermeulen Museum op 24 mei!
In de spelshow van Telekids
gaan twee teams van vier
kinderen uit twee buurten
in Velsen met elkaar en met
het zwerfafval in de buurt
de strijd aan. Ze spelen drie
spannende spellen en de hele buurt is uitgenodigd om de
teams te komen aanmoedi-

gen! Het team dat het slimste is, het hardste werkt en
de buurt het schoonste heeft
gemaakt is de winnaar en
wint de buurt-BBQ voor de
hele buurt! Zorg dat jouw
wijk ook vertegenwoordigd
wordt en geef je op!
De casting duurt 15 minuten
en als je even moet wachten kun je de tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed
in het Pieter Vermeulen Museum bekijken.
Het Pieter Vermeulen Museum is op 24 mei gesloten
voor bezoekers die niet voor
de casting zijn uitgenodigd.
De opnamedag van de spelshow is op zaterdag 24 juni op een locatie in Velsen.
Aanmelden kan via www.
houtschoon.nl.

Voedselbank zoekt
nieuwe bedrijfsleider
Velsen - Voedselbank Velsen is op zoek naar een nieuwe bedrijfsleider die de algehele leiding voert over de
operationele activiteiten.
In het kort ziet de werkweek
er als volgt uit: op woensdag en donderdag wordt het
voedsel door de chauffeurs
met de bedrijfsauto opgehaald bij het distributiecentrum van de voedselbanken
in Amsterdam en lokale leveranciers. Op vrijdagochtend
worden de voedselpakketten door de vrijwilligers samengesteld en verdeeld via
twee uitdeelpunten. Daarnaast zijn er gedurende het
jaar nog diverse activiteiten,
zoals supermarktacties.
Van de bedrijfsleider wordt
verwacht dat hij of zij vanuit maatschappelijke be-

trokkenheid als vrijwilliger
een bijdrage wil leveren aan
de Voedselbank, over goede contactuele en leidinggevende capaciteiten beschikt
en 8 tot 10 uur per week beschikbaar is (grotendeels op
donderdag en vrijdag). Kennis van voedselveiligheid is
een prem maar er wordt ook
een training aangeboden om
die kennis eigen te maken.
Voedselbank Velsen biedt
verder een prettige werksfeer met allemaal vrijwilligers, verzekerd tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden en - niet onbelangrijk - heel veel waardering en
voldoening.
Interesse? Mail dan naar info@voedselbankvelsen.nl
met een korte motivatie en
een recent CV.

IJmuiden - De politie heeft
een onderzoek ingesteld
naar de mishandeling van
een IJmuidenaar. Zaterdag
aan het einde van de middag
werd bij de politie gemeld dat
er een man was geslagen en
geschopt op de Kennemerlaan. Getuigen hadden gezien dat twee mannen met
elkaar in gevecht waren en
dat één van hen werd mishandeld, waarna de ander
was weggereden in een personenauto. De politie trof een
43-jarige IJmuidenaar aan
met een bebloed hoofd. De
man werd overgebracht naar
het ziekenhuis voor behandeling. De politie onderzoekt
deze mishandeling en vraagt
getuigen contact op te nemen via 0900-8844 of www.
politie.nl/contact.

Velsen Lokaal
trekt door
de wijken
Velsen - Velsen Lokaal
werkt aan een nieuw verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezing in
2018. Daarvoor wil de lokale partij zoveel mogelijk inbreng nodig van alle bewoners over hoe de wijk in hun
beleving is en waar het beter
kan. Maar ook punten van
zorg en kritiek wil Velsen Lokaal graag meenemen.
De afgelopen zaterdagen
trok Velsen Lokaal de wijken
Velsen-Noord, Velserbroek
en Zeewijk in. Volgens bestuursvoorzitter Bart Tijl vinden veel mensen het prettig om met Velsen Lokaal in
gesprek te komen en is er al
belangrijke informatie opgehaald. Tijl: ,,We horen enig
optimisme, maar ook een
aantal kritiekpunten zoals
weinig controle en handhaving op overlastgevende jongeren, te hard rijden in de
straten, rommel op straat en
problemen met ophalen van
huisvuil en centrale afvalverzamelpunten.’’ Op zaterdag
20 mei is Velsen Lokaal te
vinden rond het middaguur
op de Kennemerlaan en Lange Nieuwstraat en op zaterdagochtend 10 juni in Santpoort-Zuid. Ideeën of andere
informatie kunt u ook mailen
naar loket@velsenlokaal.nl
of door bericht achter te laten op www.velsenlokaal.nl.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Studio Kunst & Beeld

Foto expositie KIND
Velsen-Zuid - Op zaterdag
20 mei opent Studio Kunst &
Beeld de foto-expositie Kind
in de Engelmunduskerk in
Velsen Zuid.
Studio Kunst & Beeld is een
samenwerkingsverband tussen kunstenares Brecht
Langhout en fotografe Karen Winnubst uit Driehuis. De
thema’s die aan bod komen,
zijn gebaseerd op hun jeugd.
,,Ieder project bestaat uit een
serie foto’s, waarmee wij een
visueel verhaal vertellen, zonder tekst. Herinneringen uit
onze kindertijd staan centraal. Het achterliggende ver-

haal is het uitgangspunt, niet
de letterlijke werkelijkheid.
De kijker kan daardoor een
eigen verhaal uit de beelden
destilleren en het een eigen
interpretatie geven. Vanuit de
series hebben we een overkoepelende serie ‘KIND’ samengesteld.”
De expositie is geopend op
20 mei van 11.00 tot 17.00 uur,
op 27 mei van 11.00 tot 17.00
uur en op 28 mei van 12.00
tot 17.00 uur. De officiële opening is op 20 mei om 11.30
uur door kunstenares Ada
Leenheer. Zie ook www.studiokunstenbeeld.nl.

Wiawaha gaat op jacht
Velsen-Zuid - Scouting Wiawaha bestaat dit jaar 70
jaar. Om dit te vieren hebben ze door het jaar heen
een aantal leuke activiteiten
bedacht voor hun leden, familie en vrienden. Op zaterdag 20 mei vindt de eerste
activiteit plaats, een jubileum vossenjacht. Tussen 13.00
uur en 15.30 uur zullen er in
een groot deel van Driehuis,
park Schoonenberg en een
deel van Beeckestijn mensen rondlopen, die toch wel
een wat apart gedrag verto-

nen. Schrik niet, dit zijn de
vossen, waar de deelnemers
naar op zoek zijn. Bij het vinden van een vos, wordt er
een opdracht doorgegeven,
want ‘Geef het door’ is het
doorlopende thema in dit jubileumjaar. Het team, dat alle vossen heeft gevonden en
de opdrachten het best heeft
uitgevoerd, zal worden uitgeroepen tot winnaar. Het belooft een spannende jacht
te worden voor de meidengroep. Zie ook www.wiawaha.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Ondernemers praten
over detailhandel
Velsen - Op dinsdag 23 mei
organiseert het cluster Retail
van Ondernemersvereniging
IJmond een bijeenkomst over
de toekomst van de detailhandel.
Een jaar geleden hebben de
drie IJmond-gemeenten gezamenlijk een regionale detailhandelsvisie vastgesteld. Inmiddels hebben Velsen, Beverwijk en Heemskerk een lokale
uitwerking gemaakt van deze
visie. Het cluster Retail van OV
IJmond heeft een aantal medewerkers van de drie gemeenten
uitgenodigd om tekst en uitleg te geven over de accenten

Hooglied
van de liefde

van hun retailbeleid. Ook zal de
nieuwe winkelloods van Velsen,
Floor Thomasse, zichzelf voorstellen. Aan de hand van korte
presentaties en een interactief
vraag- en antwoordspel komen
ondernemers snel te weten wat
er speelt binnen de winkelgebieden in de IJmond.
De bijeenkomst vindt van 18.00
tot 21.00 uur plaats in het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. Naast leden van OV
IJmond zijn alle winkeliers uit
de regio van harte welkom.
Aanmelden kan door een mail
te sturen naar info@ovijmond.
nl.
Velserbroek - Zingsation,
de zangschool van Carolien Goeman, bestaat ruim
vijf jaar en dat moet gevierd
worden. Daarom geeft het
popkoor op zaterdag 17 juni samen met een aantal solisten twee optredens. IJzersterke rocksongs, gospels,
ballads en Franse chansons:
het komt allemaal voorbij tijdens deze twee uur durende shows. Ondersteund door
een live-band en een lichtshow laten alle zangers en
zangeressen zich van hun
beste kant horen.
De organisatie is in handen
van de leden van Popkoor
Zingsation. U kunt er dus
van uitgaan dat er ook prima voor de inwendige mens
wordt gezorgd. Voor de
fabriek gewerkt hadden. Vanuit de Zaan ging het schip nog
richting het IJ in Amsterdam en
werd er op de terugweg een
bingo en loterij georganiseerd
met veel prijzen die beschikbaar waren gesteld door winkeliers en ondernemingen uit
de regio. Om 16.30 uur was het
schip weer terug aan de loswal in IJmuiden waar de busjes
van de OIG-IHD, de RegioRijders klaar stonden om alle gasten weer naar huis te brengen.
Het is een jaarlijkse traditie die
georganiseerd wordt door de
Regio Kennemerland Zonnebloem en waarbij 300 gasten
van de plaatselijke afdelingen
een geweldige dag hebben gehad.

Popkoor Zingsation
geeft feestje in Velsen

Varen met Zonnebloem
Velsen - Op maandag 1 en
dinsdag 2 mei zijn de Zonnebloem gasten van de plaatselijke afdelingen IJmuiden Oost,
IJmuiden West, Velserbroek en
Santpoort/Driehuis een dagje
wezen varen.
Vol verwachting werd er in de
ochtend ingescheept en vertrok het schip op weg naar
de Zaanse Schans. Onderweg
werden de gasten verwend
met eten en drinken goed verzorgd door de vrijwilligers en
ook deed de kapitein regelmatig een uitleg van de vaarroute.
De huizen en de fabrieken
langs de Zaan werden bewonderd en de gezusters Mol vertelden dat ze in hun jonge jaren
met veel plezier in de Verkade

Welvaartsmarkt
IJmuider Harmonie
Velsen - Op zaterdag 20 mei
vindt de tweede welvaartsmarkt plaats bij de IJmuider
Harmonie in het muziekcentrum Tolsduin, Tolsduinerlaan
12 in Velsen-Zuid. Het gebouw is geopend tussen 9.00
en 13.00 uur. Tal van leuke

snuisterijen, kleding, electronica en andere zaken staan
te klaar om van eigenaar te
wisselen. Kom lekker snuffelen in de grote zaal van het
muziekgebouw tegenover de
velden van VV IJmuiden en
Strawberries.

IJmuiden - Vorige week vrijdag vond het jaarlijkse leerkrachtenvolleybaltoernooi
plaats in Sporthal IJmuidenOost.
Daar
organiseerden
de
buurtsportcoaches van de
gemeente Velsen een toernooi voor 15 leerkrachten-

avondvoorstelling om 20.00
uur zijn nog enkele kaarten
beschikbaar, voor de middagvoorstelling om 15.00 uur
is voldoende plaats.
De locatie is het Kruispunt
in Velserbroek. Kaartjes kosten 10 euro (inclusief koffie
in de pauze) en zijn te bestellen via zingsation@kpnmail.nl.
Carolien Goeman is muzikaal
leider van Popkoor Zingsation. Daarnaast is zij de zangcoach van een groot aantal
zangers die ieder op hun eigen manier zingen en optreden. Zo coacht zij onder andere Hans Klok die nu meedoet met het zangprogramma It takes 2 . Zie ook www.
zangschoolcaroliengoeman.
com.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 20 mei om 20.00 uur
komt de lente naar de Dorpskerk van Santpoort. Lente is
liefde, is verliefd worden, is
tijd voor muziek, mooie woorden uit Hooglied en beelden
die je in een goede stemming
brengen. Dat alles komt samen in een programma van
een uur met medewerking
van het A Capella Ensemble Voce Aurora. Een avond
in de serie Met Ziel en Zaligheid. Georganiseerd door
Dorpskerk Dichtbij en Baldur
van Dongen. Gratis toegang.
Vrijwillige bijdrage na afloop.

Repair Café
in Het Terras
Santpoort-Noord - Voor
de laatste keer van het seizoen staan op donderdag
18 mei de reparateurs van
het Repair Café tussen 14.00
en 16.00 uur klaar om kleine
reparaties te verrichten of u
advies te geven. U kunt hier
terecht met kleine elektrische apparaten, horloges en
klokken. Ook hebben zij een
handige meubelmaker in het
team die goed raad weet met
klein meubilair. Het team is
tevens uitgebreid met twee
fietsenmakers. Als er een onderdeel vervangen moet worden, moet u zelf het materiaal mee nemen. Helaas is
de computerdeskundige niet
aanwezig. Vakkundige vrijwilligers helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Samen met de bezoeker proberen ze een oplossing te vinden. Meer weten? Bel 0233031228.

Vespers in
Engelmundus

teams. Vooral de gezelligheid
en sportiviteit waren duidelijk zichtbaar. Na een gezellige en sportieve avond kwamen de Pionier, de Parnassiaschool, Bureau Sportzaken en de Brederode-Daltonschool als winnaars uit de
bus.

Driehuis - Zondagavond 21
mei verzorgt de Engelmundus Cantorij om 19.15 uur
weer een Vesperviering in de
Engelmunduskerk. De samenkomst duurt ongeveer
drie kwartier, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de
hectische wereld waarin wij
leven. Tijdens de viering worden werken gezongen en gespeeld van Mily Balakirev,
Vaughan Williams, Durufle en
Craft. Voorganger is Pastor E
Wigchert. De Engelmundus
Cantorij Driehuis staat onder
leiding van dirigent/organist
Joop Heeremans.

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

Uit in de zomer

Zomeractiviteiten
voor ouderen
Op deze pagina vindt u deze keer het programma voor senioren in een aantal centra van SWV deze zomer. In de maanden juni, juli en augustus kunt op verschillende locaties terecht voor activiteiten. Wilt u
meer informatie over deze activiteiten dan kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.
Dorpshuis het Terras,
Santpoort-Noord

Wijkcentrum de Stek,
Velsen-Noord

Buurtcentrum
de Dwarsligger, IJmuiden

Bridge instuif, elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur, kosten 3 euro per keer.

Vrijdag 30 juni met de bus van
Stichting Vrienden van VelsenNoord naar de markt in Amstelveen, kosten 2,50 euro (en vriend
zijn voor 7,50 euro per jaar). Aanmelden 29 mei tot 21 juni.

High Tea op dinsdag 25 juli van
13.00 tot 15.30 uur, kosten 7,50
euro

Klaverjassen, elke dinsdagavond
van 19.30 tot 22.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 u,
kosten 3 euro per keer.
Vrij biljarten, elke dinsdag en
donderdag, 0,50 euro voor half
uur op de klok.
Warme lunch: elke dinsdag van
12.30 tot 13.30 uur en donderdag
van 12.00 tot 13.00 uur, kosten 5
euro per keer (niet in augustus)
a.u.b. 2 dagen van tevoren aanmelden.
Bingo; donderdag 29 juni van
14.00 tot 16.30 uur, kosten 2 euro, eerste bingo en kop koffie.
Spaanse middag, donderdag 6
juli van 15.00 tot 18.00 uur, kosten 7,50 euro - met optreden van
Raymundo Valverde (gitarist en
zanger), Spaanse hapjes en Sangria, aanmelden voor 1 juli.
Meer info een aanmelden: 0233031228
Restaurant Klein
Centraal, Santpoort-Zuid
(bij het station)
Vanaf 1 juni, 1x per 2 weken koffieochtend van 11.00 tot 12.30
uur, toegang gratis, koffie voor
eigen rekening.
Vanaf 8 juni, 1 x per 2 weken, Erop uit met je scootmobiel: verzamelen om 10.45 uur. Vertrek
11.00 uur, tocht van 20-25 km,
consumpties onderweg voor eigen rekening.
Meer info: 023-5375830 Marijke
Jacobs.

Donderdag 20 juli met de bus
van Stichting Vrienden van Velsen-Noord naar de folklore
markt in Schagen, kosten 2,50
euro (en vriend zijn voor 7,50 euro per jaar). Aanmelden 29 mei
tot 12 juli.

Kleuren voor volwassenen op
donderdag 27 juli van 13.00 tot
15.30 uur, kosten 3 euro
Bingo op dinsdag 1 augustus van
13.30 tot 16.00 uur, kosten 5 euro
Tekenen en schilderen op donderdag 3 augustus van 13.00 tot 15.30
uur, kosten 3 euro

Blij dat ik brei zomereditie op
donderdag 10 augustus van 9.30
tot 11 uur, neem zelf uw handwerkhobby mee en onder het
genot van een kopje koffie/thee
met wat lekkers hebben we een
gezellige ochtend. Kosten 1 euro.

Barbecue op dinsdag 22 augustus van 17.00 tot 20.00 uur, kosten
7,50 euro

Zomertekenclub op dinsdagochtend van 9.15 tot 11.15 uur 4,
11, 18 en 25 juli voor 5 euro een
maand ontspannen tekenen onder leiding van docent Jan van
Roon.

Koffie ochtend op dinsdag 29 augustus van 10.30 tot 12.00 uur,
kosten 2,50 euro

Dolle zomerweken iedere dinsdagmiddag t/m 18 juli van 17.45
tot 18.45 uur, voor 2,50 euro een
heerlijk hoofdgerecht. Aanmelden steeds tot maandagochtend
ervoor.
Open tafel. Een 3-gangen-diner
op maandag, woensdag en vrijdag om 12 uur voor 6,50 euro
per keer (met uitzondering van
28, 30 augustus en 2 september). Aanmelden plus betalen op
woensdagochtend voor de week
erna.
Meer info en aanmelden: 0251226445

Creatief Carrousel op donderdag
24 augustus van 13.00 tot 15.30
uur, kosten 3 euro

Warme maaltijd (afsluiting) op
donderdag 31 augustus van 17.00
tot 20.00 uur, kosten 7,50 euro
U kunt zich inschrijven op dinsdag en donderdag tussen 10.00
en 12.00 uur aan de balie van het
buurtcentrum t/m donderdag 13
juli. Bij de inschrijving betaalt u
ook de deelnamekosten. Meer info: 0255-512725.
Buurthuis de Brulboei,
IJmuiden
Vanaf 12 juni kunt u in de Brulboei op maandag een kopje koffie komen drinken en natuurlijk
een praatje komen maken. Vanaf
10 uur, het eerste kopje koffie is
gratis. Wij staan open voor leuke
ideeën of suggesties.
Meer info: 0255-510652.

VACATURE TOP 5 MEI
Medewerker dagbesteding Odensehuis
vac.nr: 1523
Vrijwilligerswerk bij ons gaat om contact maken, wandelen,
ontmoeten, verbinden, gezelligheid. Je eigen inbreng.
Consulent voor BUUV Velsen
vac.nr: 1510
BUUV zoekt consulenten die de website in de gaten houden,
helpen met inschrijven en informatie geven.
Vrijwilliger Gouwe Ouwe muziek activiteit in Velserduin
vac.nr: 1509
Bent u een muziek liefhebber, oldies, tijdloze hits en muzikale
klassiekers, dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken.
Klusjes in en om huis en in de tuin voor Stichting Wonen
Plus
vac.nr: 1485/1486
We zoeken vrijwilligers die graag klussen en affiniteit hebben
met ouderen. Eigen gereedschap noodzakelijk.
Diverse vacatures speeltuin Zeewijk
vac.nr: 1533,1534,1535,1536
Vond u het vroeger ook zo leuk in de speeltuin, meldt u dan
nu aan bij speeltuin Zeewijk, Er zijn diverse leuke vacatures.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Inschrijving
Straatvoetbaltoernooi

Santpoort-Noord - Op zondag 28 mei verzorgt de coverband LEFF van 17.00 uur
tot 21.00 uur in Café Bartje
weer een muzikaal optreden.
LEFF is een 6-koppige coverband uit Velsen/Haarlem.
De behoefte aan meer muzikale variatie brengt de band
in 2017 naar zijn huidige re-

pertoire dat inmiddels bijna
de volledige breedte van het
(pop-) rock-spectrum beslaat. Stevige, opzwepende,
swingende en bluesy nummers wisselen elkaar daarbij in hoog tempo af. De toegang is gratis. Zie ook www.
leff-coverband.nl. (foto: Peter
Weijers)

VVH bereidt zich
voor op LBR Toernooi
Velsebroek - Zaterdag 27
mei is het weer zover! Dan
vindt de zevende editie van
het LBR-toernooi plaats bij
VVH Velserbroek. Een regionaal toernooi dat bekend
staat om zijn gezelligheid,
plezier in voetbal, loterij en
muziek!
Bij Team Voetbalvrouwen is
de voorbereiding al in volle gang. Normaal gesproken analyseren deze dames
de wedstrijden van de zondagselectie langs de lijn,
maar één keer per jaar poetsen zij hun eigen voetbalschoenen op om zelf in actie
te komen. Aangezien het talent voornamelijk bij de derde
helft ligt waren strenge trai-

ningen noodzakelijk. Trainers
Van der Fits, Spronk, Correia (foto) en Adema hebben er alles aan gedaan om
dit meidenteam klaar te stomen voor het toernooi. Balcontrole, duelleren, verdedigen, aanvallen, omschakelen,
dribbelen en koppen kwamen allemaal aan bod in deze pittige trainingen.
Na deze trainingen zijn de
dames in topconditie en dus
klaar voor de strijd! En zoals
Johan Cruijff al zei: ,,Je kunt
ook goed spelen zonder een
bal te raken!”
Wilt u het team in actie zien?
Kom dan op zaterdag 27 mei
om 13.00 uur naar het Van
der Aartssportpark!

Santpoort-Noord - Dit jaar
organiseert Stichting Straatvoetbal Santpoort voor de
36ste keer het straatvoetbaltoernooi tijdens het Dorpsfeest Santpoort. Dit toernooi
is een zeer populair onderdeel van de feestweek en
staat altijd garant voor een
leuke dag vol sport, spel en
plezier voor zo’n 150 kinderen. Vanaf heden kunnen
jongens én meisjes van 6
t/m 13 jaar zich via de website inschrijven. Ook kinderen
van onder de 6 jaar kunnen
via de website ingeschreven
worden voor de pauze wedstrijd rond 12.00 uur. Deelname kost slechts 3 euro. Het
Straatvoetbaltoernooi Santpoort wordt gehouden op
maandag 31 juli. Zie www.
straatvoetbalsantpoort.nl.

Velserbroekloop
Velserbroek - De Run2Day
Velserbroekloop is vervroegd.
Dit jaar vindt de gemoedelijke hardloopwedstrijd plaats
op vrijdagavond 7 juli. De afstanden zijn als vanouds, namelijk 1,2 km voor de kidsrun, 5 en 10 km voor de recreatieloop. De start en finish
is bij het Polderhuis in Velserbroek. De route gaat door het
dorp, langs de Westbroekplas
en via het dorp weer terug.
De 5 en 10 km starten op 7
juli om 19.30 uur en de kidsrun start om 19.15 uur. Hier
is ook kleed- en douchegelegenheid. Voor-inschrijven
kan t/m 4 juli 2017 via www.
avsuomi.nl. Deelname aan de
1,2 kidsrun bedraagt 4 euyro
en bij na-inschrijven 5 euro.
Voor de 5 km kost deelname
7 euro en bij na-inschrijving
8 euro. De 10 km bedraagt
9 euro en bij na-inschrijven
10 euro. De startnummers,
met elektronische tijdwaarneming, kunnen 7 juli vanaf
18.30 uur worden opgehaald
in Sporthal Polderhuis. Hier
is ook de na-inschrijving. Zie
ook www.avsuomi.nl.

Beekvliet viert 30-jarig
bestaan met album
Velserbroek - Basisschool
De Beekvliet uit Velserbroek
bestaat dit jaar 30 jaar. Daarom is aan alle kinderen een
jubileumalbum
uitgereikt.
Een prachtig boekje met foto’s van alle groepen, leuke weetjes, puzzels en nog
veel meer. Alleen de foto’s
van de leerkrachten ontbreken… Die kunnen de kinderen als stickers verdienen in
de klas, verzamelen en met
elkaar ruilen om zo hun album te vullen.
Elke week is er een bijzondere dag waarop extra stickers
verdiend kunnen worden;
twee-verschillende-sokkendag, waarop je extra stickers

krijgt als je met twee verschillende sokken op school
komt. Of doe-raar-met-jehaar-dag waarop je met een
bijzonder kapsel stickers
kunt verdienen.
De kinderen zijn er intussen
druk mee: ,,Heb jij juf Irene al?”, ,,Wie wil juf Michelle ruilen voor meester Léon?”
Er wordt op het plein in elke pauze geruild, vergeleken
en gespaard om het album
maar zo snel mogelijk vol te
krijgen. Lukt het niet vanzelf,
dan is er gelukkig nog altijd
de ruilbeurs waarmee de hele actie straks wordt afgesloten. En dan… op naar de volgend jubileumactiviteit!

‘t Mosterdzaadje

Meesterlijk Piano Trio
met veel Philip Glass
Santpoort-Noord - De minimalistische en meditatieve muziek van Philip Glass en
Arvo Pärt vinden grote aftrek.
Het meesterlijke pianotrio
‘Nouvelle Philharmonie’ heeft
er zich in gespecialiseerd. Op
zondag 21 mei om 15.00 uur
in ‘t Mosterdzaadje spelen
pianist Sergey Smirnov, cellist Dima Tsypkin en violist
Artiom Shishkov muziek van
Glass, Pärt en Kapustin.
De goed bevriende musici kennen elkaar uit Minsk
waar ze samen op de school
voor muziek begaafde kinderen zaten. Van jongs af aan
speelden zij al in grote zalen
en maakten veelvuldig buitenlandse concertreizen. De
muziek bracht hen in heel
Europa en zij vervolgden hun
studie buiten Minsk.
De muziek van Nikolai Kapustin is een mix van Russische, klassieke en jazz muziek. Componisten als Gershwin en Ravel gingen hem
voor. Maar zoals deze Rus-

sische klassieke pianist met
een groot hart voor jazz het
combineert, zo deed niemand dat eerder. Deze unieke, boeiende en virtuoze
compositie is te horen in piano Trio nr.1.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de
zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl
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Winnaars proeven

Oyamajudoka’s
Amsterdams
kampioen
IJmuiden - Vier judoka’s
van Oyama zijn zondag in
hun gewichtsklassen kampioen van Amsterdam geworden. Nanne van Keeken (-26 kg), Sophie Rowoud
(-34 kg) en Bram van Kooten
(-21 kg) wisten alle drie hun
recreatieve poules te winnen.
Djayden Hulsman deed in de
wedstrijdcategorie tot 34 kilogram met in totaal negen
judoka’s mee en wist via een
halve finale en de finale het
judotoernooi op zijn naam te
schrijven. Het Amsterdam Judo Event van judoschool Fuyiama wordt ook wel het Open
Amsterdamse Judotoernooi
genoemd. Gedurende drie
dagen strijden vooral judoclubs uit Noord-Holland om
de verschillende titels. Aan
het toernooi doen ook individuele judoka’s uit de rest
van Nederland mee. Oyama
kwam op zaterdag met Kata-koppels in actie, zondag
stonden de individuele wedstrijden op het programma.
Donna Hendriks en Ellen
Homburg van judoclub Toradoshi wisten met het Katame No Kata een knappe
tweede plaats in de wacht te
slepen. Oyama-koppel Anne Wellink en Robert Kamphof wisten een vijfde plaats
te veroveren, een zesde plek
was er voor het duo Pieter
de Groot en Mark Wellink.
Op zondag was de Oyamajeugd aan de beurt om wedstrijden te judoën. Naast de
vier gouden medailles sleepten Tideman van Keeken den
Sam van Rijn van de Velserbroekse judoclub een tweede
plaats in de wacht. Brons was
er voor Mega du Pon, Mira Kruijff, Maxim Geluk, Noah van Rijn, Thomas Roozen,
Jeroen Schager, Bram Visser
en Erik Wellink. Judoka’s Sam
de Boer en Jordy Wijnja vielen net buiten de prijzen.

Santpoort-Zuid - Moederdag en een drukke clinic
op Manege Kennemergaarde hielden onze jeugdruiters
niet tegen. Vol enthousiasme
reden zij hun eigen proeven
in de F1, F2 en F3. Met wat
kritische noten over het tempo en op de letters rijden behaalden de meeste deelnemers een winstpunt. In de ru-

briek F1 werd Marie Frauenfelder eerste op Simba. De
rubriek F2 werd gewonnen
door Jolein Nelis op Vriendje en Roos Hartman won op
Primeur de tweede prijs. In
de rubriek F3 werd Yfke de
Vries op Warri eerste, Rhea
Abrahamsen werd tweede op
Vriendje en Renee de Vries
derde op Warri.

50-plustoernooi
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - LTC Hofgeest
organiseert tijdens het Open
Toernooi van maandag 12 tot
en met vrijdag 16 juni voor
de achtste keer een tennistoernooi voor 50-plussers.
Inschrijven kan tot en met 7
juni via www.ltchofgeest.nl.
Ook liggen er inschrijfformulieren in de kantine van het
tennispark aan de Broeklanden 5. Het 50+ toernooi staat

bol van de gezelligheid onder
meer met lekkere hapjes en
op de finalemiddag vrijdag 16
juni een muzikale afsluiting
verzorgd door DJ Strijkplank.
Deelname aan het toernooi
staat ook open voor familie, vrienden en kennissen
dus ook diegene die geen
lid zijn van een tennisclub of
KNLTB. Meer weten? Bel 0628452296 (Ilse Moojen).

De Rozenbeek wint
Tata Steel RC Cup
Velserbroek - Vorige week
vrijdag was het voor negen
leerlingen van groep 8 van
De Rozenbeek zo ver: na een
aantal maanden voorbereidingen stond de Tata Steel
RC Cup bij Model Auto Club
Heemstede op het programma.
De groep kinderen die samen
de The Flaming Roses vormen, waren er helemaal klaar
voor. In de voorafgaande weken zijn er sponsers gezocht,
een kap van de auto gepimpt,
een logo bedacht en gemaakt
en met de auto getraind. Iedereen uit de groep had zijn
eigen taak. Zo zijn er twee

coureurs, twee monteurs en
vijf crew members.
De kinderen hebben diverse presentaties geven aan de
organisatie over hoe de sponsoring tot stand kwam, de financiën er uit zien en hoe
je als team werkt. Super enthousiast werd alles verteld
en dat alle drie de heats door
The Flaming Roses werd gewonnen, bezegelde alleen al
het mooie teamwerk.
Wat een feest dat ze als eerste
eindigden van de 21 teams,
dat is een feestje waard. Kijk
maar op de Facebook-pagina
van The Flaming Roses hoe
dit werd gevierd!

Velsen Vrouwen
4 kampioen
Driehuis - Zondag is het vierde vrouwenteam van RKVV
Velsen kampioen geworden.
Daarmee voldeed het vriendinnenteam aan de eigen
doelstelling. Hoe kwamen zij
zover? Veel scoren (bijna 100
doelpunten in 21 wedstrijden) en weinig tegentreffers
krijgen (14) en dat zonder
vaste keepster. Waar een gelijkspel in de kampioenswedstrijd voldoende was, werd
het publiek verwend met vijf
goals en dus was de spanning er gelukkig snel af. Na
het laatste fluitsignaal kon de
champagne worden ontkurkt
en werden de vrouwen in het
zonnetje gezet.
Nico Alkemade reikte na-

mens het bestuur van RKVV Velsen de bloemen uit en
verder waren er VIP-passen
voor de Fashiondays, mede
mogelijk gemaakt door het
World Fashion Centre. Leuk
allemaal maar het belangrijkste voor Velsen Vrouwen 4 is
de gezelligheid. Na de wedstrijd was er dan ook tijd voor
een drankje met een stokbroodje zelfgemaakte kruidenboter.
De feestvreugde liet zich ook
zien op het kampioensfeestje die middag op Sportpark
Driehuis. De dames namen
de vloer over en het lijflied
van Dreetje werd prachtig
live ingezet. Op naar de vierde klasse!
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Oordeel of veroordeel...

Kapsalon ‘Het Haerhuys’
viert éénjarig bestaan
Velserbroek - Moeder Monique Groeneveld en dochter Mariska Miedema hebben vorig jaar, op 23 mei, de
deuren geopend van kapsalon Het Haerhuys aan de
Marie Jungiusstraat 37, een
zijstraat van de Johanna Naberstraat, in Velserbroek.
Dus wordt er volgende
week, op 23 mei, een feestje
gevierd en worden de klanten op die dag verwend met
een leuke attentie.
,,Toen we vorig jaar begonnen hadden we niet kunnen voorzien dat we in deze
korte periode al zo’n groot
bestand aan vaste klanten
zouden hebben. Nagenoeg
alle klanten zijn gekomen
via mond op mond reclame.
In de eerste plaats natuurlijk omdat we ons vak ver-

staan, maar ook vanwege
de gezellige en relaxte sfeer.
En dankzij dit succes moeten we al aan verbouwen en
vergrootten van de kapsalon
gaan denken”, vertelt Mariska enthousiast.
En moeder Monique vult
aan: ,,Zowel dames, heren
en kinderen kunnen bij ons
,op afspraak, terecht. Via onze website: www.hethaerhuys.nl kunnen klanten 24
uur per dag zelf online hun
afspraak inplannen. We zijn
van maandag tot en met zaterdag geopend, alsmede
op dinsdag- en woensdagavond.
Maar mocht iemand door
omstandigheden op een ander moment geholpen willen worden, dan zijn we daar
ook flexibel in. Voor nage-

noeg alle haarbehandelingen kan men bij ons terecht
zoals balayage, extensions,
bruidskapsels en nog veel
meer.”
,,Ter gelegenheid van ons
1-jarig bestaan hebben we
vanaf 23 mei en de hele
maand juni een leuke actie
voor onze klanten’’ ,vervolgt
Mariska. ,,In samenwerking
met onze leverancier Keune
ontvangt iedere klant, bij het
maken van een vervolgafspraak binnen 6 weken voor
een nieuwe, volledige, kleurbehandeling, een fles shampoo van Keune ter waarde
van 16,75 euro.”
Meer informatie over haarbehandelingen en prijzen
staan eveneens vermeld op
de eerder genoemde website.

Dit weekend Boerenmarkt Santpoort
Santpoort-Noord – Komend weekend staat de zevende editie van de Santpoortse Boerenmarkt op het programma. Dit evenement werd
voor het eerst georganiseerd
door Stichting de Waerden. De
winkel van deze stichting, De
Smikkeltuin, is gevestigd op
het terrein.
Eén van de mooiste locaties in
Santpoort wordt omgetoverd
tot marktterrein waar bezoekers zich even op het platteland wanen. Er worden heerlijke streekproducten verkocht, zoals worst, vis, eieren,
tomaten en heelijke smoothies. Liefhebbers van planten en prachtige creaties, gemaakt door Stichting de Waerden, komen ook volop aan hun
trekken. Verdeeld over het terrein tonen jonge ondernemers
hun noviteiten. Voor de kinderen zijn er biologische suikerspinnen, een limonadekoe,
en allerlei leuke spelletjes. Ui-

teraard zijn de schaapjes van
Manus er weer en kun je kippen adopteren en knuffelen.
De wijnboer, Beebox en Santpoorts Bier zijn er natuurlijk
ook weer. Nieuw op de markt
is Kennermerloopfiets
De organisatie roept bezoekers op zoveel mogelijk met de
fiets te komen. Neem een tas

mee, want die gaat gevuld terug!
De Santpoortse Boerenmarkt
vindt plaats op zaterdag 20 en
zondag 21 mei van 10.00 tot
17.00 uur aan het Spekkenwegje 8 in Santpoort Noord.
Zie ook www.santpoortseboerenmarkt.nl of volg het evenement op Facebook.

Ken je de kracht van social
media? Weet je hoe goed je
na moet denken vóór je iets
plaatst? Waarschijnlijk niet
altijd... Op zich geen drama
natuurlijk, zolang je een ander niet dupeert. Soms gebeurt dat wel. En nee.... echt
niet alleen bij de jeugd van
nu! Misschien maakt een
hogere leeftijd het nog wel
kwalijker. Een kind of een
puber overziet vaak niet wat
zijn of haar filmpje doet met
een ander. Maar als je volwassen bent of zelfs van
middelbare leeftijd, dan
hoor je na te denken.
Soms gebeurt dat niet en
wordt er in hevige emotie
of een vlaag van onnadenkendheid gehandeld. Dan
verschijnt er een verhaal
dat door een riooljournalist
enorm wordt opgeklopt.... En
dat is waarom ik heb besloten dit te delen.
Mijn vriendje Dirk zit opgesloten. Helemaal alleen...
En bedenk dan even dat
hij pas 9 maanden oud is.
Dirk is een Engelse bulldog.
Je weet wel... zo’n slome,
vaak nét iets te dikke hond,
waarvan z’n ondertandjes
niet onder z’n bovenlip blijven zitten. Zo een als vroeger bij Jake and the Fatman.
Dirk heeft een foutje gemaakt. Hij is enthousiast tegen een meisje opgesprongen en zij viel. Ze begon te gillen en te trappelen.... hartstikke logisch.
Dirk schrok enorm en beet
in haar onderbeen. Dat had
hij nooit mogen doen!
Zoals meestal breekt er paniek uit. Huilend kindje, geschrokken mensen en een
minstens zo geschrokken Dirk. Gelukkig konden de volwassenen het op
een goede manier oplossen
en kwamen overeen dat alle schade vergoedt zou worden. Eind goed, al goed.
Nee.... dát dus niet! Het verhaal is vanaf ‘slachtofferzijde’ op social media terecht gekomen. En zo ook
bij NH nieuws op de pagina beland. Wie het heeft opgeklopt is niet bekend. Was
het de verzekering of was
de journalist? Wie dacht er
een slaatje uit te slaan? Hoe
het ook is gegaan...het heeft
geresulteerd in het volgende:
Het eenzijdige verhaal waarin Dirk is afgeschilderd als
‘zo’n hond met een stoer uiterlijk’ die op het kind is afgestoven en haar heeft ver-

minkt! Ja, u leest het goed!
Verminkt staat er in! Er is
een wond gehecht op het
voorhoofd. Een wond die
volgens omstanders is ontstaan door de val.
En dus NIET door Dirk’s
beet. Maar dat klinkt natuurlijk minder spectaculair
dan bijna een oog missen!
Gevolg van deze riooljournalistiek is dat ondanks de
afspraken tussen beide partijen, het verhaal is opgemerkt door politie. En dus
is de 9 maanden oude Dirk
de volgende avond opgehaald. ,,Gevaarlijke honden horen niet op straat!”
luidt de verklaring. Nee, dat
klopt. Daar zijn we het allemaal mee eens. Alleen is dit
geen gevaarlijke hond maar
een pup die een verkeerde keuze maakte door de
schrik. Er zijn voor een hond
twee keuzes: rennen of happen! Was ie maar gaan rennen en had de ‘andere partij’ maar nagedacht. En had
de journalist maar allebei
de kanten willen horen in
plaats van sensatie maken.
Maar als had komt, is hebben al voorbij.
De reacties onder het stuk
hebben mij geraakt. Oordelen zonder beide kanten
te horen. Dreigementen en
zelfs doodswensen. Mensen, denk eens na! Ga niet
af op het eerste de beste
oordeel dat je leest! Gebruik
die cellen bovenin waarvoor
ze gemaakt zijn.
Dirk zit opgesloten. Niemand weet voor hoe lang.
We weten alleen dat ze
hem gaan testen om te kijken of hij een potentieel gevaar voor de samenleving
zou kunnen zijn. Dirk van
9 maanden moet bewijzen
dat hij niet gevaarlijk is. In
Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is....
Wat ik hiermee wil bereiken? Nou, misschien dat
mensen na gaan denken
over wat hun akties voor
gevolgen kunnen hebben.
Of dat we leven in een cultuur van actie-reactie. Bijna
dierlijk toch, als je er over
nadenkt? Alleen bij dieren
is dat instinctief, bij mensen aangeleerd gedrag. En
in dit verhaal wordt het dier
gestraft voor zijn intuïtieve handelen.... Leg het mij
maar eens uit!?
Naam en adres bekend bij
de redactie
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Stormvogels wint en
speelt nacompetitie
Jmu den - Na v er neder agen op r s S ormvoge s er ne
op d n ges aagd n A kmaar
egen A kmaarsche Boys een
2-3-overw nn ng e boeken
Door deze overw nn ng gaa
S ormvoge s aan de nacompe e meedoen en n egens e ng me hun za erdagco ega s n e om promo e maar
om degrada e n wee due s s
FC Den He der de egens ander erw b he eers e e a
van de za erdag Hoo ddorp de
opponen za z n
D was de aa s e o fic ë e
compe eweds r d d e S ormvoge s n he zondagama eurvoe ba spee de en dus w nnend a s oo Samen me De
B okkers u Hoorn doe he
eam van S aak Le nga mee
aan de nacompe e
Vor ge week n de hu sweds r d egen kamp oen FC U gees had sche dsrech er S raver gehoor k hu sgehouden
door dr e S ormvoge s-spe ers
en ra ner S aak Le nga rood
e geven Daarom za hu pra ner R ck K u skens geass s eerd door de gerou neerde

Pau van Leeuwen op de bank
en d duo werd opgescho e d
me een was s aan a wez gen n de s o ase moes ze s
de 16- ar ge B- un or D ego
Mores Neves z n opwachng n de hoo dmach maken
Er was ook een p uspun beg n ok ober raak e Danny B ok
geb esseerd aan z n kn e en
kon egen de A kmaarders
z n ren ree maken h scoorde
ze s he open ngsdoe pun n
verge k ng o de aa s e v er
weds r den spee de S ormvoge s een pr ma par voe ba
en na aard g wa moge kheden om zeep geho pen e hebben namen de Jmu denaren
n de 36s e m nuu de e d ng
Op aangeven van Berry W emse passeerde Danny B ok
doe man Hugo van der S u s
voor de eers e keer 0-1 V er
m nu e a er brach B ok rechersp s G ano Bonam a een
voor Van der S u s en de rus s and van 0-2 was een e
n de weede he ze e he
eam van ra ner R ck K u skens de goede n voor en
ha verwege deze he be and-

de een vr e schop van M ke
Dam n de rech er voor he
doe van A kmaarsche Boys en
u een scr mmage vergroo e Gregory van N euwkoop
de s and o 0-3 H erna b ee
S ormvoge s dom neren maar
de aanva ers waren n e reso uu genoeg de voorsprong
een nog be er aanz en e geven Op de coun er kwam he
eam van ra ner Ma s B okd k
erug o 1-3 onnod g maake Van N euwkoop een overred ng waarna sche dsrech er
H K Koe naar de e me ers p
wees de s ra schop werd e oos ngescho en door Dan ë
Mu er 1-3 Een paar m nu en
voor d brach Rober Schu z
de e nds and op 2-3
Voor de nacompe e spee
S ormvoge s op 21 me u egen FC Den He der zondag
28 sep ember a s s op Zeew k de re urn van d due
Eveneens voor de nacompe e spee S ormvoge s-za erdag op za erdag 20 me a s
op spor park Zeew k egen
Hoo ddorp op 28 me a s s de
re urn n Hoo ddorp

Georganiseerd door zoon Sam

Benefiettoernooi United for Dennis
Ve sen-Zu d - Za erdag 20
me word b VV Jmu den he
benefie oernoo Un ed or
Denn s gehouden D oernoo word gehee opgedragen
aan Denn s Har (43) d e a
weeenha aar aan bed s gek u s erd vanwege een L quorek D hee na uur k een g gan sche mpac op he gez n
bes aand u z n vrouw Renske en 3 k nderen Sam (10) L z
(8) en Ev (5) n Neder and s
Denn s u behande d maar er
s nog hoop n Los Ange es
s er voor Denn s een kans op
hers e Daar s meer exper se en z n de appara uur en behande me hodes geavanceerder dan h er H ervoor s ech er
vee ge d nod g wa we kan
op open o zo n 150 000 euro
Vanu de vr endengroep en
de am e s de s ch ng Un ed or Denn s opger ch De
s ch ng w ervoor zorgen da
Denn s weer een normaa even kan e den en da h voor
z n gez n weer de man en vader kan z n d e h zo graag
w z n Toen beg n d aar de
s ch ng Un ed or Denn s was

opger ch kwam Sam d e ze
b de eugd van VV Jmu den
voe ba me he dee om een
voe ba oernoo voor z n vader
e organ seren Een prach g
dee wa door een aan a eden en spe ers van VV Jmu den 7 (he oude voe ba eam
van Denn s) werd omarmd om
er samen me Sam e s moo s
van e maken Op deze man er
draag Sam ze z n s een e b
om ervoor e zorgen da z n
vader weer angs de n kan
s aan om hem aan e moed gen
s Och ends s er een oernoo voor JO-11 en s m ddags
een oernoo voor de sen oren
waaraan ook de ouds e un oren van v v Jmu den mee zu en doen Aans u end s er een
geze ge a s u ng me DJ Jerma n en de Jmu dense zanger
Fred Pos Gedurende de gehe e dag zu en er versch ende ac v e en z n zoa s een oer een spr ngkussen en een
ga endoe Ook aan de nwend ge mens word gedach en
za er heer ke ong en k bbeng worden gebakken

He doe van he oernoo s om
ekker e voe ba en en er me
e kaar een moo e en geze ge dag van e maken De opbrengs en van oernoo zu en en goede komen voor de
s ch ng Un ed or Denn s
Dus ook a s u ze n e meespee s he de moe e waard
om angs e komen en de s eer
e proeven van deze b zondere dag Z e ook www un edordenn s n o www acebook
com/un ed ordenn s

JEUGD JO

SEN OREN

Velsen moeizaam
naar periodetitel
Dr ehu s - Gro e be angen
zondag n de aa s e compeeweds r d van he se zoen
voor Ve sen de derde per ode
voor E nkw k de s r d egen
degrada e A e reden een
goede weds r d op de ma e
eggen Spannend werd he
zeker een goede weds r d
nee
De eers e kans was voor de
U rech ers een scho van
Jacky Tes a La Mu a werd
door Joë Panka gekraak
Even a er he an woord van
Ve sen Een vr e rap van
Jesper Gu e ng g ng v a
he hoo d van Pa r ck Casr cum ne over he doe He
verzorgde spe van E nkw k everde enke e kansen
op d e door Anass Ghanou en A a n de Ko er werden
gem s Ve sen daaren egen
had moe e n ba bez e komen en e b ven
Toch waren T m Groenewoud Er k Me god en Pa r ck
Cas r cum d ch b een re er maar de U rech se doe man N ek W emse b ee –
z he me moe e - overe nd
E nkw k was echn sch de
be ere p oeg maar de comb na es s randden ru m voor
de zes enme er Na een ha
uur kon he pub ek och u chen oen Marc K oos erboer
T m Groenewoud n s e ng
brach N ek W emse zag de
ba naas gaan s ond aan de
grond genage d en was daarmee kans oos 1=0 He was
Randy E ke enboom d e Ve sen op voorsprong h e d door
wee maa redd ng e brengen op een nze van A a n de
Ko er

E nkw k probeerde he na
rus nog we maar raak e
s eeds meer on moed gd De
u va en van Ve sen daarenegen b even gevaar k Me
name Pa r ck Cas r cum es e doe man W emse maar
d e b eek nu we b de es en
redde enke e keren raa He
za de sp s van Ve sen deze
m ddag n e ech mee rouwens E nkw k goo de a es
op de aanva en was d ch b
een re er v a Enes Ha kana na een voorze van Yass ne Essar Ook de mee opgekomen aa s e man N ck van
N euwkerk zag z n kopba
ernauwernood van de doe n gehaa d De s erk gew z gde verded g ng van Ve sen zonder he geb esseerde
cen ra e duo Remco van Dam
en M scha P ug b ee verder
overe nd en zag bovend en
Jesper Gu e ng a vroeg u va en vanwege een b essure De vervangers everden
een pr ma k us Kor voor d
e Ve sen nog enke e kansen
ggen de voorsprong u e
bouwen oen Marc K oos erboer en Rens Greve ng goede moge kheden n e w sen e verz veren De per ode e was b nnen en Ve sen
gaa proberen v a de nacompe e de Hoo dk asse e bere ken Da zou een s un van
ewe s e z n
RKVV Ve sen spee op donderdag 18 me om 19 00 uur
u egen VV Emmen op zondag 21 me om 14 00 uur
hu s egen A phense Boys
en op donderdag 25 me om
14 00 uur hu s egen Bemme
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Speelplan 2017
Elk jaar stelt de gemeente een
speelplan vast. Daarin staat vermeld welke speelplekken in Velsen aanmerking komen voor vervanging of een opknapbeurt. Dit
met het oog op veiligheid.

Zo staat renovatie voor de speelweide Velserbeek in Velsen-Zuid
op de rol en krijgt het Cruijﬀ Court
bij het Pleiadenplantsoen in IJmuiden nieuw kunstgras. De speelplekken aan de Tureluur en Kievits-

bloem in Velserbroek worden eveneens opgeknapt. De halfpipe in het
wijkpark in Velserbroek wordt opgeheven. De skatebaan op het speelplein ‘t Asfalt aan de Floraronde in
Velserbroek zal in samenspraak
met de jongeren worden vervangen.
Meer weten? Het speelplan is terug te vinden op www.velsen.nl. Op
de foto (gemeente Velsen) de speelplek aan de Arubastraat in Santpoort-Noord, die dit jaar ook aan de
beurt is.

Gemeente markt op voor
duidelijke lokale regels
Moet de gemeente blijven toezien op hondenoverlast en parkeren bij evenementen ? Moet
ze regels blijven maken voor
overhangende takken? Dit en
nog veel meer ‘bepalingen’ zijn
opgenomen in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
van de gemeente Velsen. Maar
zijn deze regels nog wel nodig ?

Laat uw stem horen!
Veel mensen hebben een hekel
aan overbodige regels. Moet de gemeente controle houden of is het
de verantwoordelijkheid van de inwoner zelf ? En als er regels moeten worden geschrapt of verduidelijkt en/of aangescherpt, welke zijn dat dan ? Allemaal vragen,
waarop de gemeente het antwoord
wil weten. De APV is immers gemaakt voor de inwoners van Vel-

sen. Met als doel: de gemeente netjes en leefbaar te houden. Iedere
mening telt. Bent u ervaringsdeskundige ? Privé of vanuit uw werk?
Laat het ons weten tijdens uw bezoek aan de markt, want we kunnen uw ervaring heel goed gebruiken.
Waar en wanneer?
- Donderdag 18 mei, weekmarkt
Velserduinplein IJmuiden, van
10.00 - 14.00 uur.
- Vrijdag 19 mei, weekmarkt Santpoort-Noord, van 10.00 - 14.00
uur.
- Dinsdag 23 mei, weekmarkt Velserbroek, Aurorabastion, van
10.00 - 14.00 uur.
- Woensdag 24 mei, bij Dekamarkt
aan de Wijkerstraatweg, VelsenNoord, van 10.00 - 14.00 uur.
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Die verdient een lintje!

Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen kan
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Weet u kandidaten? Draag ze
voor! Dat kan tot en met 15 augustus 2017.

Wie zich jarenlang op bijzondere 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 gezondheidszorg
of op een ander terrein. 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 kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De
contactgegevens staan onderaan dit
artikel. Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er heel wat tijd voorbij.
Wie iemand wil voordragen voor de
lintjesregen van 2018 moet het verzoek insturen vóór 15 augustus 2017.
Meer informatie bij de afdeling Communicatie / Kabinetszaken: 140255
(geen netnummer nodig) of 0255567200. Daar kunt u ook gratis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen.
Hierin staat alles wat u moet weten
over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie
ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl

Uit het college

• We hebben, samen met veel partners waaronder Tata Steel, de Vrije
Universiteit van Amsterdam en de
stichting Techniek Campus Techport, een subsidieaanvraag gedaan
bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De kern daar-

van is ‘slim’ meten van onderhoud.
In juli wordt de beslissing over de
aanvraag verwacht (zie verder artikel op pagina 2).
Meer collegeberichten/besluiten op
www.raad.velsen.nl.

Infopagina
18 mei 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

Subsidieaanvraag
voor slim onderhoud
Er is Europese subsidie aangevraagd voor een innovatief onderzoeksproject in de IJmond,
dat helpt om onderhoudswerk
in de industrie te verbeteren en
goedkoper te maken. De aanvraag is ingediend onder de vlag
van Techport, een van de impulsprojecten van de gemeente Velsen.

Samen met tien bedrijven in de
IJmond (waaronder Tata Steel),
de Vrije Universiteit Amsterdam
en de stichting Techniek Campus
Techport heeft de gemeente Velsen
subsidie aangevraagd bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het gaat om een
onderzoeksproject op het gebied
van ‘slim onderhoud’. Het onderzoeksprogramma ‘JIT Maintenance Techport’ richt zich op het beter
voorspellen van onderhoudswerkzaamheden in de industrie door
de toepassing van IT-technologieen. Door installaties of onderdelen
slim te meten, kunnen defecten op
het juiste moment opgelost worden. Dit is voor bedrijven interessant, omdat onderhoud aan installaties en productielijnen vaak veel
geld kost.
Het project is ingediend onder de
vlag van Techport, een samenwer-

gemvelsen

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

Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

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

king tussen overheid, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. Zij zetten zich allemaal in
voor beter technisch onderwijs en
meer innovatiekracht in de maaken onderhoudsindustrie. Gemeente Velsen verbindt bedrijven aan elkaar en faciliteert nieuwe initiatieven. Niet voor niets is Techport benoemd tot impulsproject. Meer informatie hierover in de Strategische Agenda 2020 (voorjaar 2017).
Velsen draagt 250.000 euro bij.
Aan Europa wordt iets meer dan
800.000 euro gevraagd. Half juli wordt bekend of de aanvraag is
goedgekeurd. Zo ja, dan kan het
project in het najaar van 2017 van
start gaan. (foto: Techport)

Evenementen in Velsen
Zoals we gewend zijn in onze gemeente valt er de komende weken
weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon vermakelijk. We hebben enkele evenementen voor
u op een rijtje gezet.

Zaterdag 20 en zondag 21 mei:
- Boerenmarkt, Spekkenwegje, Santpoort
- Strong Viking Obstacle Run, SnowPlanet, Velsen-Zuid
- Re-enactment Occupation and Liberation WN2000, Bunkermuseum
IJmuiden
Zondag 21 mei:
-Vissenloop, Trawlerkade, IJmuiden
-Koﬀerbakmarkt , Planetenweg, IJmuiden
Donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei
-Villa’s Culinair Wijntheater, Villa Westend, Velserbroek
Zondag 28 mei:
-Brocante- en Curiosamarkt, Beeckestijn, Velsen-Zuid
(foto: Vissenloop)
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Inwoners Kennemerland
ervaren goede gezondheid
Uit onderzoek van de GGD Kennemerland blijkt, dat ruim driekwart
van de inwoners van deze regio
hun gezondheid als (zeer) goed
ervaart. Ook heeft Kennemerland
meer sportende inwoners dan landelijk. Daarentegen zijn er in onze
regio relatief meer ouderen, die
overmatig drinken.

Dit en meer blijkt uit de Gezondheidsmonitor Kennemerland 2016.
De gezondheidsatlas bevat cijfers
over de inwoners van de 10 gemeenten in de regio Kennemerland. Bijna
16.000 inwoners uit Kennemerland
deden mee. De Gezondheidsmonitor
is terug te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
6 mei 2017 tot en met 12 mei
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Eksterlaan 22, verbouwen woning
(08/05/2017) 12122-2017.
Driehuis
Marnixlaan 4, verbouwen van een
woning en het kappen van twee
struiken
(07/05/2015)
119662017;Valeriuslaan 60, plaatsen dak-

opbouw (09/05/2017) 12206-2017.
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen dakkapel
(08/05/2017) 12093-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen speeltoestel (08/05/2017)
12050-2017;
Burgemeester Enschedelaan 42,
kappen boom (11/05/2017) 12500217;
Huis te Wissenlaan 28, uitbreiden
woning (12/05/2017) 12555-2017;
Terrasweg 66, vergroten woning
(12/05/2017) 12591-2017;
Kweekerslaan, ong., oprichten vier
woningen (12/05/2017) 135242017.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 28, plaatsen erker
en dakkapel (09/05/2017) 122372017;
Wijnoldy Daniëlslaan 3, kappen
boom (11/05/2017) 12380-2017;
Harddraverslaan 45, aanpassen begane grond woning(11/05/2017)
13247-2017.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 97, wijzigen zijgevel (06/05/2017) 11911-2017;
Grote Buitendijk 76, plaatsten dakkapel vervangen dakranden en boeidelen (08/05/2017) 12105-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen
dakopbouw (12/05/2017) 74272017.

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

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

IJmuiden
Briniostraat 12 en 10, plaatsen videoscherm (09/05/2017)2715-2017,
Snippenbos ong. kavel 24, oprichten

woning (15/05/2017) 8614-2017.
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, oprichten berging
met kelder (12/05/2017) 7596-2017.
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, tijdelijk plaatsen bedrijfswoning (12/05/2017).
Velsen-Zuid
De Merkis 9, vervangen dakkapellen (09/05/2017) 4344-2017259192016;
Van Tuyllweg 18, plaatsen dakkapel
(12/05/2017) 11819-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 23, uitbreiden woonhuis (09/05/2017) 3726-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Dag van de duurzame Noordzeevis
20-05-2017 van 10.00 uur tot 22.00
uur, locatie Vishal D, Halkade IJmuiden (12/05/2017) 7039-2017.
Gran Fondo ﬁets-toertocht door gemeente Velsen op 25 mei 2017 van
08.00 tot 17.00 uur (12/05/2017)
9579-2017.

w w.50pluswijzer.nl
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Besluiten (vervolg)

Plus-Wijzer

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Parnassiaschool,
van 16 t/m 19 mei 2017 (9/05/2017)

Santpoort-Zuid
Avondvierdaagse Brederode Daltonschool , van 16 t/m 19 mei 2017

6818-2017.

(09/05/2017). 10772-2017.

Verbod voor ontgassen binnentankschepen
het modecircuit van de HANS LIBERG
Top-entertainer
jaren ‘70 en ‘80 van
komt
met splinternieuwe
show
de twintigste
eeuw

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show

‘la grande dame’ in

1. Het is de schipper verboden vanaf een afgemeerd binnentankschip een ladingtank te ontgassen met restladingdampen van:
a. benzeen (UN-nummer 1114);
b. ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
c. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
d. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);
e. brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993); of
f. koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295),
met dien verstande dat:

den uit stoffen als bedoeld onder a tot en met f dan wel indien kan worden
aangetoond dat de desbetreffende ladingtank bij de voorafgaande belading
voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan vermeld onder a tot
en met f.
III.het verbod niet van toepassing is, wanneer het ontgassen plaatsvindt:
a. om redenen van drukverevening die in verband met de veiligheid moet
plaatsvinden;
b. tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, indien het ontgassen om
redenen van veiligheid noodzakelijk is.
2. Het college kan van het onder 1 gestelde verbod ontheffing verlenen.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het college in zijn vergadering van 18 april 2017 de volgende twee besluiten
heeft vastgesteld.
Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show

Fong Leng

‘la grande dame’ in
het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Fong Leng
Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show
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komt met splinternieuwe show
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Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te
zien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Dudokplein 1 in
IJmuiden.
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Plaats
Santpoort-noord
Velsen-zuid
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Velserbroek
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PUZZEL MEE EN WIN MOOIE PRIJZEN MET ONZE PUZZEL

ELKE MAAND IN DE KRANT!

Koffieconcert Soli en
Toermalijn Schoolkoor
IJmuiden - Politieagenten
hebben zondagavond een
32-jarige man uit Haarlem aangehouden voor poging inbraak.
Omstreeks 21.30 uur kwam bij
de politie een melding binnen
van een verdachte situatie aan
de Breesaapstraat. Hier zou
een man over een dak lopen
van een daar gevestigde loods.

De man zou van dak naar dak
springen. Een getuige heeft dit
gezien en kon een signalement
van de man doorgeven. Kort
hierop is de verdachte aangetroffen en aangehouden op de
Bik- en Arnoldkade. De man
had inbrekerswerktuig bij zich.
Na zijn aanhouding is hij ingesloten voor nader onderzoek.

www.50pluswijzer.nl
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showsport waarbij
gymnastiek-en dansoefeningen
op ritmische muziek worden gecombineerd met bewegingen van een baton
(stok). Het Twirlteam laat
zowel een show zien bij
muziek van het opleidingsorkest als een zelfstandig
dansnummer.
De Slagwerkgroep van Soli is een verenigingsonderdeel dat zowel zelfstandig,
maar meestal met andere onderdelen tezamen optredens verzorgt. De groep
staat sinds 1 mei onder leiding van Koen van Velzen.

Een heel bijzondere combinatie is het schoolkoor van
de Toermalijn uit Driehuis
en Soli. Muziekvereniging
Soli en basisschool de Toermalijn beginnen volgend
schooljaar een samenwerkingsproject ‘meer muziek
in de klas’.
Als kick-off voor dit project
is een speciaal ‘vriendenlied’ geschreven. Dit lied is
op school ingestudeerd en
wordt zondag tijdens een
echt concert onder begeleiding van een echt orkest ten
gehore gebracht. De toegang is gratis.

Driehuis - Orkest, dans,
slagwerk én zang kunt u
horen en zien op 21 mei in
het Solicentrum in Driehuis.
Dit zevende koffieconcert
van de Velser Gemeenschap
is samengesteld uit diverse
groepen van muziekvereniging Soli én het schoolkoor
van de Toermalijn.
Henk Veldt dirigeert zowel
het Opleidingsorkest als het
Klein Orkest van de vereniging. U kunt van beide orkesten genieten aanstaande zondag.
Het Twirlteam van Soli doet
aan Dancetwirl. Dit is een
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Aanhouding voor
www.lijfengezondheid.nlpoging inbraak
IJmuiden - Politieagenten
hebben zondagavond een
32-jarige man uit Haarlem aangehouden voor poging inbraak.
Omstreeks 21.30 uur kwam bij
de politie een melding binnen
van een verdachte situatie aan
de Breesaapstraat. Hier zou
een man over een dak lopen
van een daar gevestigde loods.

De man zou van dak naar dak
springen. Een getuige heeft dit
gezien en kon een signalement
van de man doorgeven. Kort
hierop is de verdachte aangetroffen en aangehouden op de
Bik- en Arnoldkade. De man
had inbrekerswerktuig bij zich.
Na zijn aanhouding is hij ingesloten voor nader onderzoek.
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