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Auto op z’n kop
velserbroek - De Carrie Pot-
huisstraat in Velserbroek is een 
klein doodlopend straatje, maar 
toch wist een oudere dame 
hier een ravage aan te richten. 
Ze wilde vorige week parke-
ren op een van de laatste par-

keerplaatsen, maar haar voet 
schoot van de koppeling. Met 
grote tegenwoordigheid van 
geest wist ze de auto door een 
voortuintje te sturen. Ze wilde 
tussen twee geparkeerde au-
to’s doorrijden, maar haar au-

to werd gelanceerd en kwam 
op z’n kop terecht. Na contro-
le in ambulance kon de vrouw 
weer naar huis. Haar eigen au-
to is total loss. Een andere auto 
heeft veel blikschade. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Spannende competitie- 
zondag bij Strawberries
Driehuis - Zondag 25 mei wordt 
een spannende dag voor hoc-
keyclub Strawberries. Om 14.45 
uur speelt Heren 1 de crucia-
le competitiewedstrijd tegen De 
Terriërs uit Heiloo, dat twee we-
ken geleden kampioen werd. 
Strawberries nam vorige week 
de tweede plek over van HC 
Naarden. Bij winst op De Terri-
ers is het team van Mattijs Ver-
munt zeker van deelname aan 
de play-offs om promotie naar 
de 2e klasse, een week later op 
een nader te bepalen locatie.

De hockeykraker valt samen met 
de IJmuider Vismarkt op het ter-
ras. Strawberries heeft een aan-
tal vrijwilligers bereid gevonden 
om ruim 100 kilo tong en schol 
te bakken. Een portie gebakken 
vis, compleet met salade, saus 
en stokbrood kost 5 euro en de 
opbrengst gaat naar de club. De 
IJmuider vismarkt wordt gecom-
bineerd met de sponsorbijeen-
komst Fish & Sticks en het laat-
ste Thé Dansant van dit seizoen. 
Zie ook www.khc-strawberries.
nl.

Michel Vonk naar Telstar
velsen-Zuid - Michel vonk is 
de nieuwe trainer van de Wit-
te Leeuwen. vonk tekent een 
contract voor één seizoen en 
volgt daarmee vertrekkend 
trainer Marcel Keizer op.

Michel Vonk (45) was in het ver-
leden speler van AZ, SVV/Dor-
drecht’90 en Manchester City. 
Als jeugdtrainer was hij actief 
bij onder andere PSV en AZ. In 
Alkmaar combineerde Vonk zijn 
functie als assistent-trainer bij 
het eerste elftal met het leiden 
van het beloftenelftal. Daar-
naast was hij tussen 2005 en 
2007 assistent-trainer van Wil-
jan Vloet bij Sparta Rotterdam, 
dat actief was in de Eredivisie. 
In het seizoen 2011/2012 maak-
te Vonk zijn debuut als hoofd-
trainer in het betaalde voet-
bal bij Sparta Rotterdam. In 
2011/2012 wist hij de tweede 
plaats te behalen met de Span-
genaren. In zijn twee seizoenen 
als hoofdtrainer wist hij twee 
maal een periodetitel binnen te 
slepen.
,,Ik ben erg blij om als trainer 

aan de slag te gaan bij Telstar 
en ben verheugd dat zij in mij 
de geschikte persoon zien’’, al-
dus Michel Vonk. ,,Ik heb er veel 
zin in. Telstar komt op mij over 
als een warme club met een 
mooie historie, trouw publiek 
en trouwe sponsoren. Daar-
naast geeft het mij de moge-
lijkheid om met jonge spelers te 
werken. Ik zie het als een uitda-
ging om een selectie bij elkaar 

te zoeken en daarmee het ko-
mend seizoen goed te preste-
ren.’’
,,Met Michel Vonk halen we een 
geweldige trainer/coach voor 
de Witte Leeuwen binnen’’, vindt 
algemeen directeur Pieter de 
Waard. ,,Met zijn achtergrond 
als profvoetballer en met zijn er-
varing als hoofdtrainer gaan wij 
Telstar met minimaal één sei-
zoen verrijken.’’ (foto: Telstar)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Het bijna honderdjarige gebouw 
van het  IJmuider Zee- en Ha-
venmuseum ‘de Visserijschool’, 
hier badend in het rode licht van 
de bijna ondergaande zon en 
onder wakend oog van de op-
komende bijna volle maan. Het 
gebouw werd in 1915-1916 ge-
bouwd aan de Havenkade op 
de hoek bij de Kompasstraat. In 
september 1916 werd het ge-
bouw in gebruik genomen als 

Gemeentelijke ‘Visscherijschool’. 
Nadat de School voor Zeevaart 
en Techniek, zoals de school in 
de loop der jaren was gaan he-
ten, was verhuisd naar nieuw-
bouw in Oud-IJmuiden, kwam 
het gebouw leeg te staan. 
Om het gebouw te behouden 
werd in 1989 een stichting opge-
richt om het in te richten als Zee- 
en Havenmuseum. Na een res-
tauratie door vrijwilligers werd 
het museum in maart 1994 ge-
opend. 
Het museum wordt nog steeds 
gerund en onderhouden door 
vrijwilligers. Het biedt een impo-
sante verzameling over het ont-
staan en de geschiedenis van 
IJmuiden, de visserij, de sleep-
vaart en de off-shore.

Groot Kia WK festival bij Tinholt
Gratis zomerinspectie 
voor elk merk auto
Velserbroek – Het WK voetbal 
begint steeds meer te leven. Kia 
is hoofdsponsor van het WK in 
Brazilië en laat dat merken door 
een fantastische roadshow die 
zaterdag Automobielbedrijf Tin-
holt in Velserbroek bezoekt. Za-
terdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
is er dan ook voor het hele ge-
zin (inclusief de auto) veel te be-
leven aan de Klompenmaker-
straat 43. 
Het begint al met een gratis zo-
merinspectie (op 15 belangrijke 
punten) voor uw auto, ongeacht 
het merk. Het monteursteam 
van Tinholt staat op volle sterk-
te klaar. Na afloop krijgt men een 
rapport met de bevindingen mee 
en een leuke Oranje-attentie. 
Terwijl de auto wordt gecontro-
leerd kan de hele familie genie-
ten van de Kia WK roadshow en 
nog veel meer. Er zijn mooie prij-
zen te winnen bij de spectacu-
laire KIA Speedkicker. Waag een 
schot op het doel en de snelheid 
van de bal wordt gemeten. Ieder-
een kan meedoen. Voor de dag-
winnaar bij Tinholt is er een origi-
neel Oranje thuisshirt met de ei-
gen naam. Degene met het hard-
ste schot van Nederland kan het 
WK in Brazilië van heel dicht-
bij meemaken: met een volledig 
verzorgde reis naar de WK-finale 
voor twee personen. Maar er zijn 
ook troostprijzen, zoals een ech-
te WK-wedstrijdbal. Deze mooie 
bal krijgt u ook als u uw auto laat 
taxeren of een vrijblijvende offer-
te aanvraagt. 
Naast de roadshow zijn er tal van 
kramen en presentaties met leu-
ke aanbiedingen en noviteiten. 
Bij de ‘uitdeuken zonder spui-
ten’ kraam krijgt u gratis advies 
over krasjes en zijn er indruk-
wekkende demonstraties uitdeu-
ken. Voor een kleine prijs kan 
dat hinderlijke deukje uit uw au-
to ook verwijderd worden. Voor 
autoliefhebbers is het natuur-
lijk altijd leuk om het mooie aan-
bod van auto’s van Kia- en Mit-
subishi-dealer Tinholt te bewon-
deren. Heeft u altijd al eens het 
elektrisch rijden willen ervaren, 
dat kan deze dag met een vrijblij-
vende rit in de Mitsubishi Out-
lander PHEV. Daarnaast is er ook 

een outletkraam met auto-ac-
cessoires tegen flinke kortingen. 
Rijschool Nummer 1 heeft niet 
alleen de aanstaande automobi-
listen maar ook de meer ervaren 
chauffeurs iets te melden. 
Ook dames zullen genieten van 
deze feestelijke dag bij Tinholt. 
JoJaMa biedt haar prachtige sie-
raden met zoetwaterparels en 
halfedelstenen aan op een sfeer-
volle kraam. En bij de kraam van 
Schoonheidscentrum Annabel-
le uit Santpoort-Noord, de bes-
te schoonheidssalon van Neder-
land, kan men kennismaken met 
mooie producten, leuke demon-
straties zien en een beeld krij-
gen van het brede aanbod van 
behandelingen dat mogelijk is. 
Partner in Promotion is aanwezig 
met diverse kleding en een hele 
originele WK bal. MYNdesign@
home heeft een kraam met heel 
bijzondere interieurdecoraties 
die op maat kunnen worden ge-
maakt. Bij de kraam van Jemako 
vindt men interessante huishou-
delijke producten. Bbqpizza4you 
demonstreert een pizzarevolutie: 
de barbecuepizza. En natuurlijk 
kunt u proeven. Alle bezoekers, 
klant of niet, worden gastvrij ont-
vangen en er zijn gratis drankjes, 
koffie, thee en ijs en lekkere hap-
jes. De hele dag is er bovendien 
gezellige muziek om de sfeer nog 
te verhogen.
Tinholt is al meer dan 25 jaar een 
automobielbedrijf met prima ser-
vice en vakkundigheid. Maar Tin-
holt geeft ook om goede doelen, 
daarom is onlangs geld bijeen-
gebracht voor KiKa, de stichting 
tegen kinderkanker. Met een col-
lecte, donaties en de verkoop van 
de bekende KiKa-beren is on-
langs 1850 euro voor het goede 
doel bijeengebracht. De prachti-
ge KiKa-beren zijn zaterdag voor 
een klein prijsje te koop in een 
speciale uitvoering. U raadt het 
al: in een Oranje shirt. 
U ziet het, alle reden om zaterdag 
een bezoek te brengen aan de-
ze feestelijke dag bij Tinholt. En 
hoewel het druk kan zijn wordt 
aangeraden vooral niet op de 
fiets te komen, want ook voor uw 
auto is dit een geweldig uitje. Zie 
ook www.tinholt.nl.

www. .nl
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Stormvogels zaterdag
start met gelijkspel

IJmuiden - De eerste wedstrijd 
van de nacompetitie speelde 
Stormvogels (zaterdag) in Haar-
lem-Zuid tegen Olympia Haar-
lem en na een 2-0-achterstand 
slaagde het team van trainer Pa-
trick Engelhart er toch nog in een 
2-2 gelijk spel uit het vuur te sle-
pen. Zaterdag a.s. is op Zeewijk 
de return; Stormvogels moet dan 
winnen of is zelfs met een 0-0 of 
1-1 gelijk spel een ronde verder.
Stormvogels werd vanaf het eer-
ste fluitsignaal van scheids-
rechter Fanger geconfronteerd 
met een heel sterk verdedigend 
Olympia Haarlem, dat constant 
met 9 man achter de bal speel-
de. En omdat de Stormvogels-
aanvallers te statisch acteerden, 
werd er weinig ruimte gecreëerd. 
Bovendien waren de IJmuidense 
voorwaartsen niet bij machte de 
bal vast te houden. 
Binnen vijf minuten profiteerde 
Olympia Haarlem van het slor-
dige spel van Stormvogels toen 
Jasper Voerman gelegenheids-
doelman Jasper van der Linden 
wist te passeren, 1-0. 
Na deze vroege openingstreffer 
kon je wachten op de gelijkma-

ker, maar het vizier bij een aantal 
Stormvogels-spelers stond niet 
op scherp. Ruststand 1-0.
Door een foutje van doelman  
Jasper van der Linden kon Olym-
pia Haarlem na ruim een kwartier 
door Duijve haar voorsprong ver-
groten en dat was voor Engelhart 
het sein Tim Binkhorst in de spits 
te laten opereren. En met succes, 
want nadat hij 20 minuten in het 
veld stond, schoot invaller Nick 
Hoek na een goed lopende aan-
val de bal bekeken in het Haar-
lemse doel, 2-1.
Drie minuten later toverde Tim 
Binkhorst de gelijkmaker op het 
scorebord. Nadat even daarna 
Olympia Haarlem met tien man 
kwam te staan, wist doelman 
Goedknegt zijn team in de race 
te houden door schoten van Rick 
Kluijskens en Tim Stengs on-
schadelijk te maken. 
Gaat Stormvogels door met het 
goede spel van het laatste half 
uur, dan zullen de IJmuidenaren 
zaterdag a.s. op sportpark Zee-
wijk geen moeite moeten hebben 
met Olympia Haarlem en zich zo-
doende voor de volgende ronde 
kunnen plaatsen.
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Donderdag 
22 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.

Vrijdag 
23 mei

Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen. 
Gratis speurtocht voor kinderen 
van 6/12 jaar.
Beachparty in Zwembad De 
Heerenduinen. Van 18.00 tot 
21.00 uur.
Oecumenische Musical-
groep Jakob speelt Ester in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Les Amis in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Optreden Vocaal Ensemble 
La Grenouille in de Doopsge-
zinde kerk in Haarlem. Daarin 
zal de wereldpremière plaats-
vinden van een prachtig madi-
graal. Zie ook www.lagrenouil-
le.nl.

Zaterdag 
24 mei

Gratis zomerinspectie bij Au-
tobedrijf Tinholt, Klompenma-
kerstraat 43 Velserbroek. Van 
09.00 tot 17.00 uur. Terwijl de 
auto wordt gecontroleerd kan 
de hele familie genieten van de 
Kia WK roadshow.
Jubileumclinic in het Ta-
ta Steel stadion voor de jeugd 
van 6 t/m 12 jaar ui de IJmond. 
Om 10.00 uur trappen de Witte 
Leeuwen samen met de kinde-
ren af. Zie ook www.sctelstar.nl.
Kinderkleding- en speel-
goedbeurs bij basisschool De 
Vliegende Hollander, Casem-
brootstraat 58 in IJmuiden. Van 
10.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 

De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.
Conny Braam signeert van 
13.00 tot 16.00 uur haar twaalf-
de boek ‘Het beest van Kruger’ 
bij The Read Shop, Marktplein 
33 IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Oecumenische Musical-
groep Jakob speelt Ester in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.

Zondag
25 mei

Kofferbakmarkt Velserduin-
plein in IJmuiden. Van 08.00 tot 
15.00 uur.
Pim Mulierloop-Run2day 
Loop. Start van diverse afstan-
den is tussen 10.30 en 11.00 
uur. Zie ook www.avsuominl.
Rondrit met de stoomtrein 
over het Tata Steelterrein. Ver-
trek 10.45 uur vanaf station Vel-
serbosch. Retour om 12.15 uur.
Paranormale beurs van Sam-
ma Saya bij Zalencentrum Vel-
serduin, Velserduinplein in 
IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Voorjaarsmarkt winkelstraat 
Heemstede. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Dag van het Park in Burge-
meester Rijkenspark van 11.00 
tot 17.00 uur met activiteiten 
voor jong en oud. Zie ook www.
npzk.nl.
Koffieconcert IJHmuse-
mentsorkest en koor FF An-
ders in de Naaldkerk Sant-
poort. Aanvang 12.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden.
Oecumenische Musical-

groep Jakob speelt Ester in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Lotos Ensemble in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Live muziek met John Smith in 
Café ‘t Kottertje, Loggerstraat 
13 in IJmuiden. Vanaf 16.00 uur.
Als De Brandweer bij Dorst-
huis Bartje, Hoofdstraaat Sant-
poort-Noord. Aanvang 17.00 
uur.
Optreden Vocaal Ensemble 
La Grenouille in de Doelenzaal 
van de Stadsbibliotheek Haar-
lem. Zie ook www.lagrenouil-
le.nl.

Maandag
26 mei

Maaltijd in de Petrakerk voor 
maar 4 euro. Aanvang 18.00 
uur.

Dinsdag
27 mei

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
IJmuiden, telefoon 0255-511117
Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
28 mei

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden.
Kindervertelmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Opgeven: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Donderdag 
29  mei

Tweede Santpoortse Boe-
renmarkt bij Groenbasis, Spek-
kenwegje 8 Santpoort-Noord. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag 
30 mei

Tweede Santpoortse Boe-
renmarkt bij Groenbasis, Spek-
kenwegje 8 Santpoort-Noord. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Moonlight Shopping in Brazi-
liaanse sfeer in het winkelcen-
trum van IJmuiden. Van 13.00 
tot 21.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden.
Bloemenconcert met Iri-
na Plyasova, zang en Nata-
lia Bokova, piano. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

‘A Weekend in Paris’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 23 en woens-
dag 28 mei draait het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 om 20.30 
uur de film ‘A Weekend in Paris’. 
De toegang bedraagt 7,50 euro.
Komisch drama waarin een ou-
der echtpaar terugkeert naar Pa-
rijs in een poging om hun huwe-
lijk nieuw leven in te blazen. Nick 
en Meg Burrows, een echtpaar 
uit Birmingham, gaan ter gele-
genheid van hun 30-jarige hu-
welijk terug naar de stad waar zij 

drie decennia geleden op huwe-
lijksreis gingen. Ze arriveren in 
Parijs, de stad van de liefde, in 
de hoop hun relatie weer nieuw 
leven in te blazen. Maar het gaat 
allemaal niet zoals gepland. Op 
een avond lopen ze Morgan te-
gen het lijf, een succesvol oud-
leerling van Nick. Hij nodigt hen 
uit voor een diner bij hem thuis. 
Daar krijgt het koppel een nieu-
we kijk op het leven, de liefde en 
hun relatie.

WVIJ’er Lars Bottelier 
haalt tweemaal goud
IJmuiden - Zwaar beladen met 
eremetaal kwam de afvaardiging 
van Watervrienden IJmuiden terug 
uit Israël. Lars Bottelier, Ben Zent-
veldt, Naomi Schotvanger en Tes-
sa Bakker namen daar deel aan 
de internationale CSIT-zwemkam-
pioenschappen. Dit twee-jaarlijk-
se toernooi dat van 7 tot 13 mei 
plaatsvond in Eilat, is het wereld-
kampioenschap voor de NCS en 
haar internationale zusterbonden. 
In totaal namen 21 leden deel.  
Het was voor het eerst in jaren dat 
een afvaardiging uit IJmuiden deel 
mocht nemen aan dit toernooi. En 
het succes mocht er wezen. Lars 
Bottelier nam maar liefst elf me-
dailles mee, waaronder twee gou-
den plakken. En passant verbeter-
de hij ook nog eens twee bondsre-
cords. Ben Zentveldt verdiende 4 
zilveren medailles, Naomi Schot-
vanger had vijf bronzen medailles 
en Tessa Bakker had twee bron-

zen medailles. De Nederlandse 
ploeg nam in totaal 73 medailles 
mee naar huis. Moe maar voldaan 
zijn de zwemmers 13 mei weer 
aangekomen op Schiphol waar ze 
werden opgewacht door hun fa-
milieleden, vrienden en fans. Het 
was een ervaring die ze niet zo-
maar gaan vergeten. Een fantas-
tische week met niet alleen spor-
tieve successen, maar ook veel lol 
voor de deelnemers.  
WVIJ is trots op de prestaties van 
deze vier zwemers. Het is een 
mooie afsluiting van het jaar waar-
in de club ook al kampioen werd 
van de tweede klasse. De voorbe-
reiding voor de traditionele sei-
zoensafsluiting is inmiddels ook al 
vol in gang gezet. Op 21 juni or-
ganiseert de IJmuidense ploeg 
namelijk de buitenzwemwed-
strijd van het jaar: IJmuiden Bui-
ten. Daarna kan de zomervakantie 
echt beginnen.
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Jakob speelt Ester
IJmuiden - Na het overweldi-
gende succes van de musical 
Maria in 2012 is de groep van 
enthousiaste kinderen en vol-
wassenen  bijna 2 jaar intensief 
bezig geweest met het instude-
ren van de musical Ester. 
Het spel en de muziek zijn mooi 
en bijzonder en de spelers wor-
den bij hun spel ondersteund 
door professionele licht- en ge-
luidstechnici. De Ichthuskerk 
wordt speciaal ingericht en ver-
duisterd voor deze gelegenheid. 
De regie is in handen van Yvon-
ne Bax en Cora Zijl. Kees Brink-
man heeft de muzikale leiding.

Het Bijbelverhaal Ester kun je 
nog steeds in deze tijd plaat-
sen. Thema’s als feesten, vriend-
schap maar ook rassenhaat en 
hoogmoed zijn nog steeds actu-
eel. Er is dus veel te zien en ho-
ren en het is een feest voor zo-
wel jong als oud. 
Kom dus kijken op 23 en 24 
mei om 19.30 uur en op 25 mei 
om 14.00 uur in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat. 
Voor kaarten kunt u terecht bij 
Foto Gans, Kennemerlaan 5, bij 
Anneleen Redeker, 0255-531652 
of op www.musicalgroepjakob.
nl. 

Schrijf je in voor 
Telstar Street League

Velsen - In juni gaat de Telstar 
Street League weer van start. Dit 
is een spectaculair voetbaltoer-
nooi voor jongens én meisjes 
van 12 tot 16 jaar, dat bovendien 
de leefbaarheid in de wijken be-
vordert. Dit jaar zijn er maar liefst 
vijf voorrondes in de verschillen-
de wijken in Velsen. Vooraf is er 
op 21 mei een clinic van Telstar-
spelers en  -trainers in het Tata 
Steel stadion
Inschrijving is gratis en kan bij 
de jongerenwerkers van Buurt-
sport of via internet. Het evene-
ment wordt georganiseerd door 
de maatschappelijke stichting 
Telstar Thuis in de Wijk samen 
met het jongerenwerk, Buurt-
sport, SportSupport, Woningbe-
drijf Velsen en wooncorporatie 
Velison.
De voorrondes voor de Telstar 
Street League 2014 beginnen 
steeds om 17.00 uur. Op woens-
dag 4 juni op het Cruijff Court 
in Zee- en Duinwijk, op 11 ju-
ni aan de Crijnsenstraat in Sant-
poort, op 19 juni op het Strating-
plantsoen in Velsen-Noord, op 
25 juni op het Homburgplant-
soen in IJmuiden en op 2 juli aan 
de Wieringeraak in Velserbroek. 
Voor eten en drinken wordt ge-
zorgd, de deelnemers hoeven 
tussendoor niet naar huis.  Spe-
lers en speelsters van Telstar zijn 
de scheidsrechters. Naast de 
wedstrijden zijn er ook sportieve 
activiteiten te doen zoals ‘gaten 
schieten’ en ‘hooghouden’.
Een team bestaat uit minimaal 
vijf en maximaal acht meisjes of 
jongens (niet gemengd). Naast 
het voetbal kunnen zij ook pun-
ten verdienen met een wijkbij-
drage, zoals het helpen bij een 
buurtfeest of het schoonmaken 
van een plantsoen. Hoe origine-
ler, hoe beter. Een team haalt al-

leen de fi nale als de wijkbijdrage 
ook daadwerkelijk is uitgevoerd. 
De fi nales zijn in september of 
oktober in het Tata Steel stadion, 
voorafgaande aan een wedstrijd 
van Telstar.
Als voorbereiding is er op 21 
mei om 19.00 uur een voetbal-
clinic met Telstarspelers en -trai-
ners op het hoofdveld in het Ta-
ta Steel stadion. Iedereen van 12 
tot 16 jaar mag meedoen, deel-
name is gratis. Je kunt dan ook 
vragen stellen en meer informa-
tie krijgen over de Street League 
2014.
Alle deelnemers krijgen periode-
kaarten voor wedstrijden van de 
Witte Leeuwen of Leeuwinnen. 
De fi nalisten krijgen bovendien 
een Telstar Thuis in de Wijk voet-
baltenue. De winnende teams 
ontvangen seizoenkaarten en de 
felbegeerde Ruud Geels bokaal. 
Daarnaast zijn er prijzen voor de 
beste speler en speelster en is er 
een fair play prijs. Zie ook www.
telstarstreetleague.nl.

Ik ben op zoek naar getuigen 
die maandag 12 mei rond 17.30 
uur de aanrijding tussen een 
fi etser en een auto op de be-
ruchte kruising bij C & A heb-
ben gezien. 
Ik ben aangereden door een au-
tomobilist die vanaf de Lan-
ge Nieuwstraat afsloeg richting 
Marktplein. 
Ik reed op dat moment met mijn 
fi ets op het fi etspad. Twee man-
nen hebben mij toen geholpen 

en ik zou graag met hen in con-
tact komen of met andere per-
sonen die het ongeval hebben 
zien gebeuren.
Uw getuigenis zou mij enorm 
helpen zodat deze persoon zijn 
verantwoordelijkheid moet ne-
men wat hij nu niet doet in ver-
band met zijn no-claim. Alvast 
heel veel dank!

Liesbeth Visser, telefoon 06-
36384752

De verborgen talenten 
van IJmuiden F1

Regio – Zaterdag jl. stond de 
laatste wedstrijd in de competitie 
op het programma in Bloemen-
daal. Omdat het kampioensleed 
was geleden en de tweede plaats 
al zeker was besloot Coach Mar-
tijn Haeser zijn team eens om te 
gooien. Zo stond Luca ‘Evil Eye’ 
Pronk in de spits en trok Kelvin 
Haasnoot het keepersshirt aan. 
Met succes!
Redelijk snel kon IJmuiden via 
Finn Bakker op voorsprong ko-
men. Bloemendaal, welke zich 
de laatste weken had opgewerkt 
van de laatste naar de derde 
plaats, liet zich niet direct uit het 
veld slaan. Gelukkig waren Da-
nylio Pronk en Daan Hensen in 
goede doen. 
Samen met Jos Bomas druk-
te zij iedere aanval de kop in. 
De priemende blik van ‘Evil Eye’ 
Pronk werkte schijnbaar ook in 

het veld. Met een prachtig schot 
bracht hij de stand op 0-2. Cas 
Peetoom en Levi Kiewiet pro-
beerden de stand nog meer in 
hun voordeel te brengen. Helaas 
lukte dat niet maar Jelle Haeser 
lukte dat wel: 0-3. Vlak voor rust 
viel de 0-4. 
Na de thee maakte Lorens Hoe-
ve de 5de goal voor zijn team. 
Daarna leek IJmuiden een beetje 
in te zakken. Hierdoor kon Bloe-
mendaal in rap tempo de stand 
terugbrengen naar 3-6. ‘Evil Eye’ 
Pronk liet dit niet op zich zit-
ten. De goalgetter van IJmuiden 
bleek een prima spits: 3-7. Hoeve 
deed het nog eens lichtjes over 
en het was nogmaals ‘Evil Eye’ 
Pronk die de eindstand tenslot-
te op 3-9 bracht.
Na de wedstrijd werd het team 
door Wendy Pronk gehuldigd 
voor de behaalde tweede plaats. 

PvdA voert campagne
IJmuiden - Vandaag zijn er 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Om deze reden gin-
gen de leden van PvdA Velsen 
zaterdag de straat op om cam-
pagne te voeren. In Velserbroek 
en IJmuiden hebben de sociaal 
democraten met burgers ge-
sproken over de invloed van 
Europa en het belang van de-
ze verkiezingen.
Voor veel kiezers lijkt het nog 
geen gewoonte om te stem-
men bij de Europese verkie-
zingen. Een heer op de Kenne-
merlaan in IJmuiden was over-
tuigd om toch te gaan stem-
men en meldde aan het PvdA-
lid: ,,Zelf zie ik liever een meer 
solidair Europa. Als ik daar-
aan kan bijdragen door toch te 
stemmen, dan ga ik dat zeker 
doen.’’ Een dame op de Lan-
ge Nieuwstraat in IJmuiden zei: 
,,Ik ben wel voor meer Europe-
se samenwerking, maar stem 
vooral om aan te geven hoe ik 
vind dat het Europese geld be-

steed moet worden.’’
Sommige kiezers meldden dat 
Europa te ver van hen af zou 
staan. De PvdA’ers hebben ge-
lukkig veel mensen weten te 
overtuigen om alsnog te gaan 
stemmen. Dit deden zij door te 
wijzen op het feit dat de kiezer 
bij deze verkiezingen meer in-
vloed dan ooit heeft op het da-
gelijks beleid van de Europe-
se Unie. Naast de zetelverde-
ling in het Europees Parlement, 
is namelijk ook de keuze voor 
de voorzitter van de Europe-
se Commissie afhankelijk van 
de verkiezingsuitslag. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal de Euro-
pese fractie met de meeste ze-
tels hun eigen kandidaat voor-
dragen als voorzitter van de 
Commissie.
Daarmee heeft de kiezer dus 
meer te zeggen over de alge-
mene koers van de Europese 
Unie. Precies om deze reden 
vindt PvdA Velsen dat stemmen 
juist nú zo belangrijk is.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 30 mei: 
groente/tomatensoep, slavink, 
sperziebonen, aardappelen en 
ijs met slagroom. Kosten 6,-
. Aanvang 12.30 uur. Reserve-
ren maandag 26 mei tussen 11-
12 uur.
Rollatorkeuring op maandag 
2 juni dor fi rma Medipoint. Van 
10.00 tot 12.00 uur. Kleine gebre-
ken worden ter plekke gerepa-
reerd. Toegang gratis.
Expositie De Boshoek tot 2 ju-
ni gedurende de openingstijden.

Gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maandag- 
t/m vrijdagochtend van 09.00 – 
13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur op afspraak. Tel. 088-
8876900.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. Tel. 088-
8876900.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Prachtige vaartocht over de 
Vecht. Kosten, incl. koffi e met 
gebak, koffi etafel en de vaar-
tocht, 42,50 eur. Meer informatie 
via Wally de Vries-Ooms.

ANBO afdeling IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid
8-Daagse Moezel-Saar-Rijn 
herfstreis. Zondag 19 t/m 26 ok-
tober. Inlichtingen: Mw. B. Wit-
Mateboer, 0255-510797, 06-
22197237 of teunenbetty@ver-
satel.nl

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

IJmuiden - Dinsdagmiddag 
heeft op de Planetenweg een 
kop-staart aanrijding plaats ge-
vonden ter hoogte van het win-
kelcentrum. Drie aut’s waren bij 
de aanrijding betrokken. Gezien 
de eerste melding kwam naast 
de politie en de ambulance ook 
twee voertuigen van de brand-
weer ter plaatse. Ook een trau-
mahelikopter was gealarmeerd. 
Uiteindelijk viel het mee. Twee 
kinderen zijn door de ambulan-
cedienst nagekeken, maar had-
den geen letsel. 

Kop- staart-
aanrijding
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Grandcafé Kruiten en restaurant Perron Zee 
zijn uit de “brand”!

30 M EI
GAAN ONZE DEUREN WEER OPEN! 

Wij heten u van harte welkom voor een heerlijk kopje koffi  e, lunch of diner. 
Grandcafé Kruiten is vanaf 11.00 uur geopend en vanaf 17.00 uur 

is restaurant Perron Zee geopend.
Speciaal die week diner/tapas “rook” editi e, maar ook onze 

reguliere tapas zijn wederom te verkrijgen.

Telefonisch zijn we bereikbaar vanaf 27 mei. Mocht u eerder contact 
op willen nemen kan dat via de e-mail.

Telefoon: 0255-540690
E-mailadres: info@grandcafekruiten.nl

Santpoort-Noord - De po-
litie heeft woensdagochtend 
vier mannen aangehouden. De 
mannen worden verdacht van 
het plegen van een inbraak op 
een sportcomplex aan de Kerk-
weg. 
De verdachten zijn tussen de 
19 en 24 jaar oud en komen 
uit Amsterdam en Haarlem. 
Surveillerende agenten zagen 
rond 05.00 uur op de Biezen-
weg een auto staan. Even la-
ter zag de politie twee mannen 
rennen. Toen de agenten bij de 
auto terug kwamen zaten er 
vier mannen in. 
Zij hadden inbrekerswerktui-
gen bij zich. Een politie-on-
derzoek in de omgeving lever-
de op dat er was ingebroken bij 
de tennisvereniging. 
De vier verdachten zijn voor 
nader onderzoek ingesloten.

Vier mannen 
aangehouden 
voor inbraak

Sabine Booij aan de slag 
bij Van Velsen Kappers
IJmuiden - Sabine Booij wordt 
zelfstandig ondernemer bij Van 
Velsen Kappers op de Lange 
Nieuwstraat 181 in IJmuiden.
Op verzoek van de vaste klan-
ten die zij in de afgelopen jaren 
aan zich heeft weten te binden, 
pakt Booij de schaar weer op. 
,,Ik was op zoek naar een locatie 
waar ik op afspraak mijn klanten 

in een professionele omgeving 
kan ontvangen en behandelen. 
Van Velsen Kappers biedt mij die 
mogelijkheid.’’ Booij neemt in ju-
ni haar plekje in op dinsdag. U 
kunt natuurlijk alvast bellen voor 
een afspraak: 06-19414719. ,,Ik 
zie u graag in mijn stoel bij Van 
Velsen Kappers’’, aldus de opge-
wekte kapster.

‘Fietsende Velser-
broeker weer de dupe’

Velsen - Zondag is de fietsen-
winkel in Velserbroek leegge-
haald en het ziet er naar uit dat 
de deuren definitief gesloten blij-
ven. Dit betekent een grote strop 
voor de fietsende Velserbroeker.
Op deze locatie, waar in het ver-
leden ook André van Velsen zijn 
fietsenwinkel had,  lijkt het dra-
ma zich te herhalen. André van 
Velsen, die nu werkzaam is bij 
The Bike Guru op de Planeten-
weg 40 in IJmuiden,  betreurt het  

dat zijn vroegere klanten hier op-
nieuw mee geconfronteerd wor-
den. Om het voor deze bewo-
ners wat prettiger te maken heeft 
The  Bike Guru samen met An-
dré van Velsen de gratis ophaal-
service voor fietsers uit Velser-
broek in het leven geroepen. Een 
afspraak maken kan door te bel-
len met 0255-515290 of te mailen 
naar info@bikeguru.nl.
De voorwaarden staan in de ad-
vertentie elders in deze krant.

Telstar neemt IJmond over
IJmuiden - Wie in IJmuiden en 
omstreken om zich heen kijkt, 
kan er niet omheen. Telstar leeft. 
De Trots van de IJmond heeft 
zich op meerdere plekken in de 
IJmond gevestigd en heeft de 
straten letterlijk overgenomen. 
Zo heeft u de mogelijkheid op 
de S. Kistemakerstraat te lopen, 
de Frans van Essenweg te krui-
sen of het Jomandaplein te be-
zetten.
De borden zijn opgehangen 
in het kader van #Trotsvande-
IJmond. 
Via www.trotsvandeijmond.nl 
kunnen geïnteresseerden een 
seizoenkaart voor het nieuwe 
seizoen aanschaffen. Ook ko-
mend seizoen zullen de prijzen 
voor de seizoenkaarten histo-
risch laag zijn. De duurste sei-
zoenkaart voor het komende 
seizoen is slechts 90 euro.
,,Wij zijn van mening dat betaald 

voetbal ook betaalbaar moet zijn 
voor de supporters. Wij kunnen 
alle steun goed gebruiken het 
komende seizoen. Mede door 
acties zoals deze willen wij de 

mensen oproepen ook het ko-
mende seizoen de Witte Leeu-
wen naar voren te schreeuwen,” 
aldus Dennis Bliek (communica-
tiemedewerker).

PUZZEL VOLGENDE 
WEEK MEE EN

Cadeaucheque 
te besteden aan 
gordijnen bij
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Les Amis en Lotos 
Ensemble ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
23 mei om 20.00 uur is in ‘t Mos-
terdzaadje te gast, misschien wel 
het meest verrassende trio aller 
tijden: Les Amis
Drie buitengewoon professione-
le musici  brengen in alle denk-
bare combinaties van mandoli-
ne, gitaar en accordeon een pro-
gramma van fijnzinnige mando-
line en gitaarmuziek, Italiaanse 
volksmuziek, Zuid-Amerikaanse 
choro’s en tango’s en geven ze 
een knipoog naar Django Rein-
hardt en zijn Hot Club de France. 

Op zondagmiddag 25 mei om 
15.00 uur brengt het Lotos En-
semble, bestaande uit Martje 
de Voogd, sopraan, Else Schaaij, 
fluit, Jeanny Beerkens, cello 
en Lennie Kerkhoff, piano een 
zeer gevarieerd programma met 
werken van Bach, Schumann, 
Brahms, Enescu en Gaubert. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Speelplaats aan Velserdijk 
officieel geopend
Velsen-Zuid - Vorige week vrij-
dagmiddag om 16.00 uur is de 
nieuwe speelplaats aan de Vel-
serdijk in Velsen-Zuid officieel 
geopend. 
Wethouder Ronald Vennik heeft 
de opening verricht door het 
doorknippen van een lint op het 
voetvalveld. Dit deed hij me-
de namens wethouder Annet-
te Baerveldt. Bij de opening wa-
ren veel buurtbewoners en kin-
deren aanwezig, ook dankzij het 
mooie weer. 
Deze speelplaats is op initia-
tief van buurtbewoners tot stand 
gekomen, voornamelijk met het 
idee om een ontmoetingsplaats 
te maken voor de kinderen in 
het dorp. Hierna heeft het Wijk-
platform Velsen-Zuid de nodige 
contacten met de gemeente ver-
zorgd. 
Langs het Noordzee Kanaal 

in Velsen-Zuid was reeds een 
speelplaats aanwezig met ta-
feltennistafel en basketbalbord. 
Deze is nu uitgebreid met twee 
speeltoestellen en een voetbal-
veldje. Na overleg tussen ge-
meente, bewoners, Wijkplatform 
Velsen-Zuid en ontwerper, heeft 
de speelplaats nu vorm gekre-
gen. Alle betrokkenen zijn erg 
tevreden over de uitvoering, de 
buurtkinderen maken al vol-
op gebruik van de toestellen. 
Het nieuw aangelegde gras van 
het voetbalveld werd nog enke-
le weken afgeschermd door hek-
ken. Na verwijdering van de hek-
ken op vrijdagmiddag kon er dan 
eindelijk op gevoetbald worden. 
De grasmat lag er vrijdagmiddag 
dan ook perfect bij, met zicht 
op het Kanaal is dit een heerlij-
ke plek geworden voor alle be-
woners.

Santpoort-Noord - Stichting 
Straatvoetbal Santpoort orga-
niseert dit jaar het 33ste straat-
voetbaltoernooi voor jongens 
en meisjes van 6 tot en met 13 
jaar. Het straatvoetbaltoernooi 
wordt al sinds 1982 gehouden 
op de maandag tijdens Dorps-
feest Santpoort op het Bur-
germeester Weertsplantsoen. 
Deelnemers kunnen zich van-
af 22 mei alléén via de website: 
www.straatvoetbalsantpoort.
nl aanmelden. Deelname kost 
3 euro. Ook kunnen kinderen 
van onder de 6 jaar via de web-
site opgegeven worden voor de 
pauze wedstrijd. Dit jaar vindt 
het toermooi plaats op maan-
dag 4 augustus, aanvang 8.30 
uur. Er wordt weer gerekend op 
een groot succes.”

Straatvoetbal 
Santpoort

Velserbroek - Afgelopen 
woensdag togen de 26 leerlin-
gen van groep 6F naar de bibli-
otheek van Velserbroek om de 
deel te nemen aan de taaljuke-
box. Het was een feest! De kin-
deren kregen allerlei opdrach-
ten die met taal te maken had-
den. Het begon met associa-
tie bij mooie prenten die aan 
de wand waren opgehangen. 
De kinderen mochten de woor-
den die in hen opkwamen op-
schrijven onder de prent. La-
ter op de ochtend hebben vier 
kinderen van deze woorden 
mooie gedichten gemaakt bij 
de prenten. Hierna werd een 
soort stoelendans met zinnen 
gespeeld waarbij een mooi ge-
dicht werd gemaakt door de 
kinderen te laten verwisselen 
van stoel en iedere keer een zin 
in te vullen. Een van de gedich-
ten zag er als volgt uit:

In de helikopter
Ik kijk naar buiten
Veel wolken
In de helikopter
Ik hoor de propeller
Je ziet vogels en vliegtuigen
In de helikopter
Ik ben eindelijk bij vakantie 
aangekomen

Hierna werden de kinderen on-
derverdeeld in verschillende 
groepen voor verschillende ac-
tiviteiten die varieerde van het 
maken van een hoorspel als het 
maken van zinnen met behulp 
van legoblokken met woorden 
erop. Het was een leerzame en 
zeer leuke ochtend, waar zowel 
de leerlingen, de leerkracht als 
de medewerkers van de bibli-
otheek erg van genoten heb-
ben.  Tot slot kregen ze nog een 
grote kist mee met allerlei op-
drachten om op school verder 
mee te gaan. Dank aan de me-
dewerkers van de bibliotheek!

Rozenbeek 
op bezoek bij 
bibliotheek

Spannend kinderboek 
uit Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Op donder-
dag 22 mei komt ‘De Groene 
Hand’ uit, het eerste kinderboek 
van Susan van ‘t Hullenaar. De 
Santpoortse is van huis uit jurist, 
maar ze schreef altijd al graag. 
Een paar jaar geleden maakte 
ze daarom een carrièreswitch, 
en begon ze als freelance tekst-
schrijver. Ze schrijft met veel ple-
zier voor bedrijven, maar maakt 
ook graag verhalen voor kinde-
ren. Voor haar eigen kinderen 
bijvoorbeeld. Ooit komt er nog 
wel een kinderboek, dacht ze. 
Tot ze op een dag over de Duin-
weg of Duivelslaan liep en ze in-
eens een idee over ‘De Groene 
Hand’ kreeg. Een verhaal dat ze 
in haar jeugd al eens bedacht, 
maar dat nooit werd afgemaakt. 
‘De Groene Hand’ liet haar niet 
meer los en ze is meteen gaan 
schrijven. En nu, een jaar later, 
ligt het boek op de plank in de 
boekhandel. 
‘De Groene Hand’ is een span-
nend verhaal over het meisje 
Flora, dat een mysterieuze brief 
vindt in haar la op school. Die 
brief is van ‘De Groene Hand’. 
Flora kan lid worden van deze 

geheime club, als ze vijf moeilij-
ke opdrachten vervult. Flora be-
gint enthousiast, eindelijk ge-
beurt er eens iets in haar saaie 
dorp! Maar het valt niet mee. De 
opdrachten zijn eng. En wie zit-
ten er eigenlijk achter ‘De Groe-
ne Hand’? Na veel actie en 
speurwerk volgt een verrassen-
de ontknoping.

Strawberries stap 
dichter bij promotie
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub Strawberries 
heeft zondag zeer goede zaken 
gedaan in de strijd om promotie. 
Directe concurrent Naarden werd 
op eigen veld met 1-4 verslagen. 
Strawberries heeft plaatsing voor 
de play-offs nu in eigen hand.
Strawberries kende zondag een 
droomstart. Na dertien seconden 
lag de bal er al in. Middenvelder 
Daan van Poorten was de maker 
van het snelste doelpunt van het 
seizoen. De aardbeien domineer-
den na dit doelpunt en de spelers 
van Naarden wisten niet waar ze 
het moesten zoeken. Grote kan-
sen volgden echter niet en Naar-
den kreeg meer grip op de wed-
strijd. Na ongeveer een kwartier 
spelen kreeg Naarden een straf-
corner. De rebound hiervan werd 
door verdediger Finn van Leeuwen 
op de lijn met zijn knie gestopt, 
waarna een terechte strafbal volg-
de. Deze ging erin, al zat keeper 
Wouter Rempt er nog dicht bij. Na 
deze gelijkmaker had Strawber-
ries het moeilijk en mocht het van 
geluk spreken dat er in een tijd-
bestek van vijf minuten niet drie 
spelers een gele kaart kregen na 
harde overtredingen. Dankzij en-
kele goede reddingen van Rempt 
wist Naarden niet te scoren. Met 
de 1-1 zochten beide ploegen de 
kleedkamers weer op. 
In de tweede helft werd de wed-
strijd steeds spannender. Straw-
berries móest winnen om nog 
kans te maken op de play-offs en 
begon het tweede bedrijf daar-

door zeer gedisciplineerd. Net als 
vorige week wist aanvaller Jel-
le Groeneveld zich positief te on-
derscheiden. Hij maakte een iden-
tiek doelpunt als tegen Kraaien en 
verschalkte de keeper in de kor-
te hoek: 1-2. Hierna was het voor 
de mannen van trainer Tijs Ver-
munt zaak om de boel achterin 
dicht te houden. Naarden kreeg 
zes minuten voor tijd een straf-
corner (doorgaans het wapen van 
de ploeg), maar deze werd door 
de uitblinkende keeper Rempt 
via de paal buiten het doel ge-
houden. Een minuut erna was het 
weer Groeneveld die het doelpunt 
van het jaar wist te maken. Van-
af zijn eigen helft liep hij langs de 
zijlijn ongeveer zes spelers voor-
bij om vervolgens de bal snoei-
hard langs de keeper van Naar-
den te slaan. Luid gejuich volgde 
door het meegereisde publiek van 
Strawberries want ook zij wisten 
dat de wedstrijd beslist was. Vlak 
voor tijd scoorde Gijs Henfling nog 
een vierde doelpunt, nadat Naar-
den de keeper had gewisseld om 
nog iets te kunnen forceren. 
Dankzij deze verdiende 1-4 over-
winning staat Strawberries nu 
tweede met één punt voorsprong 
op Naarden. 
Zondag om 14.45 uur is de laatste 
competitiewedstrijd van het sei-
zoen. Dan komt kampioen Terri-
ers op bezoek in Driehuis. Winst 
is noodzakelijk voor Strawberries 
om mee te kunnen doen aan de 
play-offs, een week later. (Finn 
van Leeuwen)



Speciale donatie-app 
voor AV Suomi
Santpoort-Noord - Atletiek-
vereniging Suomi zet de speci-
ale donatie-app in van Whydo-
nate om geld in te zamelen voor 
het nieuwe clubhuis. Het Zweed-
se houten clubhuis van AV Suo-
mi verkeert in zeer slechte staat 
en is nodig aan vervanging toe. 
Om de renovatie te laten sla-
gen is voor 31 december dit jaar 
100.000 euro nodig. Met de app 
van Whydonate kan snel, een-
malig en anoniem via de mobie-
le telefoon of iPad worden gedo-
neerd. Onder de naam ‘Op Weg 
Naar Een Ton’, brengen leden van 
AV Suomi geld bijeen voor het 

nieuwe clubhuis door middel van 
grote en kleine acties. De eerste 
actie die via Whydonate kan wor-
den gesteund is van Johan Cor-
ver, huisarts in IJmuiden en lid 
van AV Suomi. Vanaf 1 mei 2014 
wandelt Corver de bekende be-
devaartsroute naar Santiago de 
Compostela. Voor elke kilome-
ter laat Corver zich sponsoren. 
De opbrengst is voor het nieuwe 
clubhuis van AV Suomi. Doneren 
via de app Whydonate gaat een-
voudig en veilig. Met een paar 
clicks is de donatie gedaan. De 
app is gratis te downloaden via 
de Appstore of de Playstore. 

Stoel als 
(zelf)portret

Velsen-Zuid - De kunstenaar 
Van Gogh probeerde zijn le-
ven lang naar de stoel te kijken 
zonder de functie ervan (het 
zitten) erop te betrekken. Hij 
schilderde twee symbolische 
schilderijen van een stoel, één 
voor zijn collega kunstenaar 
Gauguin en één voor hem-
zelf. Dat wil zeggen hij beeld-
de daarin de verschillen uit tus-
sen Gauguin en zichzelf. In de 
nieuwe schilderworkshop op 
Buitenplaats Beeckestijn van 
docente Marcella van Zanten 
schildert u (een schilderij van) 
een stoel van een familielid, 
vriend of vriendin, met daarin 
gesymboliseerd hoe u die per-
soon ziet. Of een zelfportret in 
de vorm van een stoel. Vooraf-
gaand aan het schilderen krijgt 
u van Marcella van Zanten een 
rondleiding door de bijzonde-
re Stoelententoonstelling in 
Beeckestijn. Datum: 17 mei van 
13.00 tot 15.30 uur. Aanmel-
den via Buitenplaats Beeckes-
tijn of rechtstreeks bij Marcel-
la van Zanten: info@marcella-
vanzanten.nl.

Velsen-Zuid - In het kader van 
het jubileumjaar houdt Telstar 
dit jaar op zaterdag 24 mei een 
prachtige jubileumclinic voor 
de jeugd van 6 tot en met 12 
jaar uit de IJmond. Onder lei-
ding van een aantal selectie-
spelers van de Witte Leeuwen 
werkt de jeugd onderdelen af 
op het hoofdveld van het Tata 
Steel Stadion. En dat is natuur-
lijk een hele belevenis voor de 
jonge voetballers. Om 10.00 uur 
trappen de Witte Leeuwen sa-
men met de kinderen af. Voor 
slechts 10 euro kan ook jij mee-
doen met deze fantastische en 
leerzame dag.  Na afl oop krijgt 
iedereen een leuke goodiebag 
mee naar huis. Opgeven kan 
via administratie@sctelstar.nl. 
Het is tot 23 mei 15.00 uur mo-
gelijk om je op te geven. Voor 
meer informatie zie www.sctel-
star.nl.

Jubileumclinic 
in het Tata 

Steel Stadion

Thuismentoren gezocht
Velsen - School’s cool is in de 
IJmond op zoek naar vrijwilligers 
die zich voor anderhalf jaar willen 
inzetten als thuismentor voor een 
brugklasser. School’s cool koppelt 
thuismentoren aan brugklasleer-
lingen die door persoonlijke om-
standigheden een groter risico lo-
pen op schooluitval. Met een tot 
twee uur begeleiding per week 
maken deze vrijwilligers een we-
reld van verschil. De stap van de 
basisschool naar de brugklas is 
groot. Voor de leerlingen die wor-
den aangemeld bij School’s cool 
is deze stap vaak nog groter. De 
thuismentoren van School’s cool 
helpen hun pupillen om deze stap 
en daarmee het risico op school-
uitval te verkleinen. 
De vrijwilligers gaan in de regel 
eens per week op huisbezoek. Zij 
zien erop toe dat de leerling lekker 
in zijn vel zit en voldoende tijd aan 
zijn huiswerk besteedt. Zij geven 
hem of haar en de ouders tips en 

adviezen en ze oefenen met zelf-
standig leren. Het is regel dat al-
tijd een van de ouders thuis is.
School’s cool is vijf jaar geleden 
begonnen in Velsen en sinds vo-
rig jaar ook actief in Beverwijk 
en Heemskerk. In Velsen wordt 
School’s cool vooral gefi nancierd 
door de gemeente. De uitbrei-
ding naar de andere IJmondge-
meenten wordt mogelijk gemaakt 
door een subsidie van Kinderpost-
zegels Nederland. Voor komend 
schooljaar worden nog nieuwe 
vrijwilligers gezocht. Zij krijgen de 
komende maanden een training 
en daarna ondersteuning van de 
coördinator, die ook regelmatig 
bijeenkomsten organiseert waar 
ervaringen kunnen worden uitge-
wisseld. Voor meer informatie over 
School’s cool en het thuismentor-
schap, zowel voor individuele vrij-
willigers als voor bedrijven, zie 
www.schoolscoolijmond.nl of bel 
023-5392664.

Koffi econcert
Santpoort-Noord - Zondag 25 
mei kan men om 12.30 uur in de 
Naaldkerk komen genieten van 
het IJHmusementsorkest en het 
koor FF Anders tijdens een Kof-
fi econcert onder auspiciën van de 
Velser Gemeenschap. 
Het IJHmusementsorkest, onder 
leiding van Theo Bleeker, is de 
grootste afdeling van de IJmui-
der Harmonie en bestaat uit ruim 

veertig spelende leden. Het re-
pertoire bestaat vooral uit beken-
de en aansprekende muziek zo-
als bekende tunes en thema’s uit 
fi lms of televisieseries, musicals, 
evergreens en hits. 
Het koor FF Anders brengt beken-
de Nederlandse liederen, maar ‘ff 
anders’ uitgevoerd dan men ge-
wend is. De toegang is gratis. Zie 
ook www.velsergemeenschap.nl.

Dag van het park
Santpoort-Zuid - Zondag 25 
mei organiseert de Gemeen-
te Velsen in samenwerking met 
verschillende organisaties zoals 
IVN Zuid-Kennemerland en het 
Pieter Vermeulen Museum we-
derom een dag van het park. Dit 
jaar vinden de activiteiten plaats 
in het Burgemeester Rijkenspark 
in Santpoort-Zuid. 
Het evenement heeft een avon-
tuurlijker karakter dan de voor-
gaande jaren. Bezoekers kunnen 
de handen uit de mouwen ste-
ken en van alles maken van in-
sectenhotels tot hutten. Extra 
spannend zijn natuurlijk de die-

ren die deze dag het park bezoe-
ken. 
Begrazingsbedrijf Ekogrön geeft 
voorlichting over Schotse Hoog-
landers en zorgt dat er ook High-
land Cow aanwezig is. Er wordt 
ook een roofvogelshow gegeven 
en wie benieuwd is welke die-
ren een roofvogel zoal eet, kan 
braakballen uitpluizen. Bezoe-
kers die tijdens het evenement 
een foto’s maken en die op onze 
facebook pagina plaatsten, ma-
ken kans op leuke prijzen. 
De dag is gratis toegankelijk en 
het park is het best met de fi ets 
te bereiken.

Derde editie LBR toernooi 
bij VVH/Velserbroek

Haarlem - Zaterdag 31 mei en 
zondag 1 juni is alweer de der-
de editie van het LBR toernooi, 
georganiseerd door VVH/Velser-
broek. Vorig jaar waren er al veel 
positieve reacties. De deelne-
mende teams  dit jaar zijn DSS, 
Hoofddorp, OG, HFC, VSV, VV 
Schoten, SV Beverwijk, VV As-
sendelft, Kennemers, VV IJmui-
den, SVIJ,  EDO, CTO’70, Uni-
te Davo, Velsen, SV Alliance 
en natuurlijk VVH/Velserbroek. 
En niet te vergeten de 35 plus 
teams die zaterdag in actie ko-
men. Alle jeugdteams spelen op 
zaterdag en de dames en seni-
oren op zondag.  Er is ook weer 

een loterij  met mooie prijzen de 
opbrengst gaat naar het goede 
doel , dit jaar heeft  VVH gekozen 
voor KIKA. De aftrap zaterdag is 
om 9.00 uur. Tot ongeveer 17.00 
uur wordt er gevoetbald, waarna 
de prijzen worden uitgereikt. Op 
zondag beginnen de wedstrijden 
om 10.00 uur en de laatste zijn 
om 17.00 uur. Vanaf vijf uur wordt 
het toernooi  feestelijk afgeslo-
ten,  de muziek wordt verzorgd 
door Glenn Palm. Alle geïnte-
resseerden zijn uitgenodigd om 
te komen kijken op het complex 
aan het van der Aartsportpark, 
gelegen aan de van der Aartweg 
12 in Haarlem.
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IJmuiden - Aan de noordzij-
de van de Badweg heeft Stich-
ting WN2000 in de daar aanwe-
zige manschappenbunkers van 
batterij Heerenduin het Bunker 
Museum IJmuiden gevestigd. 
In dit museum wordt de bezoe-
kers getoond hoe, zowel de Ne-
derlandse bevolking als de Duit-
se bezetter, de vijf zwarte jaren 
uit onze recente geschiedenis 
zijn doorgekomen. Het museum 
bestaat momenteel uit vijf expo-
sitiebunkers en de Seehund ex-
positie. Behalve deze vijf expo-
sitiebunkers bevinden zich nog 
drie andere bunkers op het ter-
rein van het Bunker Museum. 
Deels zijn de bunkers verbon-
den met de loopgraven (zowel 
verbindingsloopgraven als strijd-
loopgraven) en deels met wan-
delpaden. Op het terrein bevin-
den zich voorts nog een origi-
neel Duits verbindingsloopgraaf, 
een aantal strandversperrin-
gen en enkele andere overblijf-
selen uit de Tweede Wereldoor-
log. Het museum is geopend van 
april tot en met oktober op iede-
re eerste zondag van de maand. 
Op afspraak is een bezoek aan 
het museum het hele jaar mo-
gelijk. Voor informatie zie www.
WN2000.nl of www.BunkerMu-
seum.nl.

Bunker 
Museum 
IJmuiden

Pim 
Mulierloop 

Santpoort-Noord - Zondag 
25 mei houdt atletiekvereniging 
Suomi de 74ste Pim Mulierloop-
Run2day Loop. Deze oudste 
hardloopwedstrijd van Neder-
land heeft een nieuw parcours: 
door Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Natuurmonumen-
ten en Atletiekvereniging Suo-
mi hebben de handen ineenge-
slagen. Want wat iedere hard-
loper weet: nergens loopt het 
zo fi jn als in de natuur. Een deel 
van het inschrijfgeld zal ten goe-
de komen aan Natuurmonumen-
ten voor onderhoud en beheer 
van dit duingebied. Er is een 
wedstrijdloop over 10 kilometer, 
prestatielopen over 5 en 10 kilo-
meter en 10 Engelse Mijl en een 
jeugdloop van 1250 meter. De 
start van de diverse afstanden 
is tussen 10.30 en 11.10 uur. Er 
zal gelopen worden met barco-
destartnummers voor alle deel-
nemers. Parkeerruimte is er bij 
sportpark Groeneveen in Sant-
poort-Noord en er is ook een 
douche- en kleedgelegenheid. 
Tot 22 mei kunnen hardlopers 
zich voorinschrijven voor de Pim 
Mulier-Run2dayloop via www.
inschrijven.nl. De atleten voor de 
jeugdloop kunnen zich alleen in-
schrijven op de wedstrijddag. 
Na-inschrijven kan op de wed-
strijddag vanaf 9.00 uur tot een 
kwartier voor de start. Zie ook 
www.avsuomi.nl.

Barbara Foundation The Gambia

Benefi etdag voor 
Gambia in Zeezicht

IJmuiden aan Zee - De nieuwe 
stichting Barbara Foundation The 
Gambia houdt op zondag 8 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur een be-
nefi etdag voor Gambia in Pavil-
joen Zeezicht. Die dag zijn er al-
lerlei leuke activiteiten waarmee 
geld bijeengebracht wordt voor 
het goede doel.
Het doel van de Barbara Foun-
dation The Gambia is de kwaliteit 
van het leven en onderwijs van 
de kinderen in Gambia te ver-
beteren. Dit jaar, toen de stich-
ters weer in Gambia waren, zijn 
ze diep geraakt door een zwaar 
verwaarloosd schooltje. Kinderen 
uit een zeer arm dorp zitten daar 
zonder voeding en juiste speel- 
en leermaterialen. Hier is echt 
hulp nodig.
Tijdens de benefi etdag staat Ines 
de Witte met het hele team van 
kapsalon Trinqles uit Heemstede 
geheel belangeloos voor u klaar. 
Zij wordt gesponsord door het 
merk L’anza met natuurlijke pro-
ducten. Het kapsalonteam gaat 
knippen voor 15 euro, vlechten 
voor 5 euro en föhnen zowel da-
mes als heren. Kinderen worden 
geknipt voor 10 euro. Zie www.
tringles.nl. Ingrid Boot van In-

grid’s Pedicure & Wellness uit 
IJmuiden zal deze dag aanwezig 
zijn. Bij haar kunt u voor 7,50 euro 
terecht voor een heerlijke stoel-
massage of u kunt uw nagels la-
ten lakken voor 5 euro. Zie: www.
ingridspw.nl.
Corien Sluymer van Voetrefl ex 
Praktijk Nieuw Vennep is aanwe-
zig voor drukpuntmassages. Een 
korte behandeling kost 7,50 eu-
ro en een uitgebreide behande-
ling 15 euro. Bianca Kloosterhuis 
Pedicure zal ook aanwezig zijn. 
Voor 12,50 euro kunt u een pedi-
curebehandeling ondergaan.
Paviljoen Zeezicht uit IJmuiden 
doneert 10% van de dagomzet 
aan het goede doel. Zie www.
paviljoenzeezicht.nl. De stich-
ting zorgt ervoor dat iedere ge-
doneerde euro geheel wordt be-
steed aan de kinderen in Gam-
bia. Kunt u deze dag niet bezoe-
ken, maar wilt u toch helpen de-
ze ambitie te realiseren, stort uw 
donatie dan op NL11 RABO 0153 
9661 14. Voor meer informatie: 
www.barbara-foundation-the-
gambia.nl of facebook: barbara 
foundation the Gambia. ‘Like’ de 
pagina en  blijf zo op de hoogte 
van alle nieuwe ontwikkelingen.

Soli verrast bruidspaar 
Michiel en Tina op Texel
Santpoort-Noord - Twee we-
ken geleden is dirigent Mi-
chiel Drijver van het Klein Or-
kest van Muziekvereniging So-
li uit Driehuis met zijn Tina op 
Texel in het huwelijksbootje ge-
stapt. Reden voor de leden van 
dit orkest om in een nostalgi-
sche bus naar dit Waddenei-
land af te reizen voor een muzi-
kale serenade. 
Deze bus heeft in de 70-er ja-
ren van de vorige eeuw dienst 
gedaan op Texel. Niet alleen 
op het eiland, maar ook bij de 
oversteek er naartoe is de bus 
door menig passant bewon-
derd. Het NZH Vervoer Muse-
um uit Haarlem heeft de bus 

geheel belangeloos ter be-
schikking gesteld. Tijdens de 
receptie hebben ruim 80 muzi-
kanten van Soli en drie andere 
verenigingen waar Michiel diri-
geert een muzikale hulde aan 
het bruidspaar gebracht, dit tot 
hun grote verrassing. Beiden 
hebben dirigeerstokjes met de 
namen van de vier verenigin-
gen cadeau gekregen. Maar 
volgens Michiel en Tina was de 
serenade tevens een supermooi 
cadeau, vooral omdat zoveel le-
den de moeite hebben geno-
men om op een gewone door-
deweekse werkdag het Noord-
Hollandse te verruilen voor een 
winderig Texel.

Tweede Santpoortse 
Boerenmarkt

Santpoort-Noord - De twee-
de Santpoortse Boerenmarkt 
staat op de planning op 29 en 
30 mei. Ook dit jaar is de orga-
nisatie in handen van Marian-
ne Verschuren in samenwer-
king met eigenaar van Groen-
basis Hans Loef. ,,De eerste was 
al een doorslaand succes. We 
willen dolgraag weten of het 
leuk voor een keer was of dat 
we meer van dit soort markten 
moeten organiseren. Natuurlijk 
hopen we dat het weer net zo’n 
mooi weer wordt als een half 
jaar geleden. Uiteraard blijven 
we op de locatie van Groenba-
sis, een prachtige plek om dit 
soort markten te houden. Wa-
ren de kraamhouders de vori-
ge keer wat sceptisch, nu mel-
den ze zich spontaan aan. We 
hebben deze keer meer dan 30 
kramen. 
De kraamhouders die er vorig 
jaar waren, wilden zelfs weer 
graag op hun ‘eigen’ plekje. Er 
is nog ruimte zat om het ver-
der uit te breiden op het terrein 
van Groenbasis. Je kunt weer 
een prachtig rondje lopen over 
de markt. Het is in opzet weer 
heel laagdrempelig, iedereen 
die producten heeft die aanslui-
ten bij de opzet van deze markt, 
kan voor een klein prijsje een 
kraam huren. Rijk worden we er 
niet van, dat is onze insteek ook 
niet. Wij bieden aan bijvoor-
beeld de imker, de volkstuinver-
eniging en molen de Zandhaas 
een platform om hun waar te 
verkopen, het is vooral een leuk 
evenement voor de omgeving, 
dat is onze inzet. Vorig jaar wa-
ren producten als jam, honing 
en tarwegrassap zo uitverkocht. 
Kraamhouders houden daar nu 
beter rekening mee. Er is ook 
een fl inke groep vrijwilligers die 
ons helpt, bijvoorbeeld met het 
maken van een fl yer, verkopen 
en verkeer regelen. Ook mo-
gen we dit jaar gebruik maken 
van het grote parkeerterrein om 
de hoek”, zeggen Hans en Ma-
rianne.
,,Het horecapleintje is deze keer 
veel breder opgezet. Je kunt er 
nu echt lekker gaan zitten en de 
tijd nemen om gezellig te gaan 
eten en drinken. ,,Dat wil zeg-
gen, we schenken geen alcohol 
maar koffi e, thee en fris zijn vol-
op verkrijgbaar”, zegt Marianne 
Verschuren.
,,We hebben onder andere de 
‘Frietfi ets’, van twee jonge on-

dernemers, die biologische friet 
verkopen. Er is iemand die in 
van die grote pannen paella 
maakt. Ook de dames van de 
Hollandse Geitenkroket komen 
geitenkaas- en geitenvleeskro-
ketten bakken. Cultinair Eeten-
tainment gaat zalm roken en 
Pasta Casa komt met olijven, 
tapenade en antipasti. Op het 
foodpleintje wordt ook soep 
verkocht, tarwegrassap, fruit, 
kaas, worst en taarten.
Ook kleine ondernemers zijn 
welkom als ze binnen het con-
cept vallen. Zo hebben we bij-
voorbeeld standhouders met 
olijfolie, likeuren, mosterd en 
chutney, bloemen, brocante, 
biologische wijn en ijs. Op het 
plek van De Waerden bij Groen-
basis kweken mensen met een 
beperking bloemen, groente en 
fruit en ze houden er kippen. 
Je kunt er een kip adopteren 
en knuffelen en eieren kopen. 
Er komt een bedrijf uit IJmui-
den dat oude meubels opknapt. 
Voor de kleintjes is er een hoek-
je waar schapen komen te 
staan en waar je op hooibalen 
gezellig een ijsje kunt eten. Het 
moet vooral gezellig zijn. Deze 
boerenmarkt moet een uitje zijn 
voor het hele gezin. We mogen 
dit jaar het grote parkeerterrein 
gebruiken om de hoek maar lie-
ver hebben we dat mensen op 
de fi ets of te voet komen”, zegt 
Marianne.
Tweede Santpoortse Boeren-
markt, donderdag 29 en vrij-
dag 30 mei. Bij Groenbasis, 
Spekkenwegje 8. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Mailen naar boeren-
markt2014@gmail.com. Op Fa-
cebook te vinden onder tweede 
Santpoortse Borenmarkt.

Vrijdagmiddag 2 mei heeft een 
ongeval plaatsgevonden in Be-
verwijk op de kruising met stop-
licht Parallelweg en Wijkermeer-
weg. Daarbij kwam een bor-
deauxkleurige Seat Cordoba in 
aanrijding met een lichtblauwe 

Iveco bus. De aanrijding gebeur-
de om circa 15.00 uur. Er worden 
mensen gezocht die getuige wa-
ren van de aanrijding. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met telefoonnummer 06-
14630379.
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Zorgbalans anticipeert
op overheidsmaatregelen
Velsen - Op 19 en 20 mei ver-
huist de geriatrische revalida-
tieafdeling van woonzorglocatie 
Velserduin Driehuis naar locatie 
Velserduin IJmuiden. Een paar 
dagen eerder, op 15 mei, houdt 
De Houttuinen ‘open huis’ van 
het nieuwe gerenoveerde deel 
van de locatie. Zowel de verhui-
zing als de verbouwing zijn on-
derdeel van de uitvoering van de 
huisvestingsbesluiten die Zorg-
balans in maart 2013 nam. 
Als gevolg van het overheids-
beleid blijven steeds meer men-
sen langer thuis wonen. Daar-
door zijn er in de huizen van 
Zorgbalans minder plaatsen no-
dig en is er sprake van een ver-
schuiving naar de thuiszorg. De-
ze door de overheid gewens-
te beweging heeft tot gevolg 
dat Zorgbalans voor de periode 
2013/2014 circa 140 cliëntplaat-
sen heeft afgebouwd. Tegelijker-
tijd hebben de cliënten die nog 
wel in de woonzorgcentra mo-
gen komen zwaardere zorg no-
dig. Om op deze ontwikkelingen 
te anticiperen nam Zorgbalans al 
begin 2013 een aantal huisves-
tingbesluiten. Deze maatregelen 
hebben geen gevolgen voor de 
werkgelegenheid.
Het meest in het oog springen-
de besluit was de verhuizing van 
de locatie Velserduin Driehuis in 
november 2014. De voorberei-
dingen hiervoor zijn inmiddels in 
volle gang: een deel van de so-
matische bewoners van Velser-
duin Driehuis is verhuisd naar de 
woonzorglocatie  van hun keu-
ze. Op maandag 19 en dinsdag 
20 mei is de beurt aan de al-
le revaliderende cliënten binnen 
Velserduin Driehuis. In Velser-

duin IJmuiden kan gebruik wor-
den gemaakt van moderne faci-
liteiten en hebben revalidanten 
een eigen slaapkamer en sani-
tair. Verzorgenden en therapeu-
ten bereiden de cliënten in een 
kleinschalige setting zo goed 
mogelijk voor op het terugkeren 
naar de thuissituatie.
De verhuizing van de laatste be-
woners van Velserduin Drie-
huis staat gepland voor no-
vember 2014 waarna de locatie 
haar deuren voorgoed zal slui-
ten. De verhuizing verloopt tot 
nu toe zeer voorspoedig. “Ieder-
een werkt er hard aan om aan 
de wensen van de nieuwe be-
woners tegemoet te komen”, al-
dus Patricia Janssen, teammana-
ger zorg van Huis ter Hagen, een 
van de locaties waar bewoners 
naar toe verhuizen. “Voor een 
aantal bewoners is het nog even 
wennen aan hun nieuwe locatie 
maar de meeste bewoners zijn al 
helemaal gesettled in hun nieu-
we woning.”
Locatie De Houttuinen in Haar-
lem wordt in anderhalf jaar ge-
renoveerd tot een unieke woon-
zorglocatie waar mensen met 
dementie hun leven kunnen 
voortzetten op een manier die 
zo veel mogelijk aansluit bij hoe 
ze dat voorheen gewend waren. 
Met zorg en begeleiding kun-
nen zij aangenaam en veilig wo-
nen in een groep van maximaal 
tien personen. Er worden hier-
voor zelfstandige huisjes binnen 
De Houttuinen gerealiseerd met 
elk een eigen voordeur, huiska-
mer en keuken. 
Zorgbalans verwacht dat alle ne-
gen woningen begin 2015 be-
woond zijn.

Voetbaltoernooi Turkse gemeenschap
IJmuiden – Het was zondag 
een prachtige dag voor de eer-
ste voorronde van het Natio-
naal Voetbaltoernooi 2014, dat 
in IJmuiden op de velden van 
Stormvogels en SVIJ werd ge-
speeld. Organiserende partij was 
de Kuba Moskee. Jaarlijks vindt 
dit voetbaltoernooi plaats tussen 
een kleine 150 teams van Turk-
se gemeenschappen vanuit mos-
keeën uit heel Nederland.
Op de velden in IJmuiden speel-
den deze eerste voorronde 30 
teams, met behoorlijke fanatieke 
amateurspelers. ,,Ze willen alle-
maal winnen’’, aldus organisator 
Suleijman Celik. ,,Af en toe zijn er 
pittige woordenwisselingen, maar 
ze lopen altijd goed af.’’ Toch hield 
hij zelfs tijdens het interview in de 
Stormvogels kantine een oplet-
tend oog op de wedstrijden.
Maar verder was het een bijzon-
der sportieve dag die al om kwart 
over acht begon. Burgemeester 
Weerwind en wethouder Baer-
veldt waren aanwezig bij de ce-
remoniële opening, waarbij ook 
twee minuten stilte werd gehou-
den voor de mijnramp in Soma, 
Turkije. Bovendien waren er twee 
Turks/Nederlandse kandidaten 
voor de Europese verkiezingen 
aanwezig.
Op de overdekte tribune van 
Stormvogels werd flink meege-
leefd met de wedstrijden. Al tij-
dens de kwartfinales bleek het 

team uit Amersfoort een van de 
kanshebbers. In de halve fina-
le sneuvelde helaas het laatste 
team uit IJmuiden in de wedstrijd 
tegen Hoorn. Vanwege tijdgebrek 
viel de beslissing met penalty’s. 
De finalewedstrijd werd Zutphen 
tegen Amersfoort. Het werd een 
mooie wedstrijd, die eindigde 
in het voordeel van Amersfoort. 
Maar beide teams mogen door 
naar de finale van het Nationaal 
Kampioenschap dat 8 juni in Ede 
wordt gehouden. 
Omdat er voor de hoogste vier 
teams een mooie beker was, 
kreeg IJmuiden toch nog een be-
ker. Ook was er een beker voor 
het meest sportieve team, Den 
Helder. De bekers werden uitge-

deeld door de imam, wethouder 
Te Beest, Suleijman Celik en de 
voorzitter van het Nationaal Kam-
pioenschap. 
Het was voor het eerst dat dit 
kampioenschap in IJmuiden 
werd gehouden. ,,Een groot suc-
ces,’’ zei Suleijman Celik. ,,Maar 
het was een hele klus om alles 
goed te organiseren. We hadden 
zo’n 100 vrijwilligers en kregen 
veel medewerking van Stormvo-
gels en SVIJ.’’
Opvallend bij het voetbaltoernooi 
was het feit dat er geen bier werd 
gedronken. Daarentegen werd 
er zeer genoten van de heerlijke 
Turkse pizza’s en broodjes döner, 
daarbij werden voornamelijk fris-
drank en sapjes gedronken. 

Heb jij ook de zomer in je bol?
Zomerfeestje bij Jacky Hart en Bij Bo
IJmuiden – Door de grootscheep-
se verbouwing en de start van de 
nieuwe winkel Bij Bo naast Jacky 
Hart Mode, moest het Velsens pu-
bliek dit jaar helaas de jaarlijkse 
voorjaarsmodeshow missen. Maar 
Jacomien en haar dochter Bo ma-
ken dat meer dan goed met een 
hoogzomers en zeer zonnig feestje 
op woensdag 28 mei van 17.00 tot 
21.00 uur. Kaarten hoef je hiervoor 
niet te kopen, de entree is gratis.
Heb jij ook de zomer in je bol? 
De rekken en kasten bij Jac-
ky Hart Mode en Bij Bo tonen de 
prachtigste zomeroutfits, geschikt 
voor festivals, feestjes en vakan-
tie, maar ook voor werk of een lui 
middagje in de achtertuin. Wie Bij 
Bo nog niet heeft bezocht zal ver-
rast zijn door de stoere inrichting 
en de jonge, hippe mode in Ibiza-
stijl. Lange rokken en jurken met 
franje, gedurfde topjes, korte rok-
jes, leuke hoedjes en speelse rug-
zakken vormen het aantrekkelijke 
assortiment van Bij Bo, met prij-
zen die passen bij het budget van 
de jongelui. Jacky Hart Mode heeft 
ook een metamorfose ondergaan 
en in de nieuwe inrichting valt de 
kleurrijke zomermode extra goed 
op. Veel roze items, maar ook vlot 
zwart/wit, felle kleurtjes en fris-
se pastels stelen de show in de-
ze modezaak. Niet alleen kleding, 
maar ook prachtige schoenen en 
accessoires zorgen ervoor dat je 

bijzondere combinaties kunt ma-
ken voor de mooiste outfits.
Op het zomerfeestje van Jac-
ky Hart Mode en Bij Bo showen 
mannequins de nieuwste model-
len. Niet in de vorm van een mo-
deshow, maar zomers losjes. U 
kunt dus best even voelen aan 
het stofje of zelf een van die leu-
ke jurken of bloesjes passen. Een 
styliste van het modemerk Studio 
Anneloes komt deze avond langs 
met de nieuwste trends en mode 
die zij graag aan alle belangstel-
lenden toont. Heeft u vragen op 
het gebied van mode dan kunt u 
die aan haar kwijt. Heel bijzonder 
is de demonstratie van salon Ge-
woon Mooi. Zij kunnen voor aan-

wezigen een UVA en UVB huid-
meting doen. Daarmee kan wor-
den bepaald hoe gevoelig de huid 
voor zonlicht en zonnebanken is. 
Ook kan men een bijpassend ad-
vies krijgen met betrekking tot 
zonbescherming en verzorgende 
producten. 
Verder wordt er deze avond uiter-
aard getrakteerd op een heerlijk 
hapje en een drankje. Met mooi 
weer gaat het buitenterras open. 
Dit zal door Abelia Fleuristen 
sfeervol worden aangekleed. Het 
zomerfeestje bij Jacky Hart Mo-
de en Bij Bo is een prachtige start 
van een mooie aangeklede zomer. 
Locatie: Kennemerlaan 94 en 96 in 
IJmuiden.

IJmuiden - Dankzij de op-
brengsten uit de textielcontai-
ners van OIG/IHD kon de stich-
ting een nieuwe bus aanschaf-
fen. Deze verlengde bus kan in-
gezet worden voor zowel het ver-
voer van gasten met rolstoelen 
als voor gasten die minder goed 
ter been zijn. Met de komst van 
deze nieuwe bus, die duidelijk 
herkenbaar  is aan de felle kleu-
ren groen en geel blijft het wa-
genpark van de Stichting OIG/
IHD op het gewenste niveau om 
te kunnen voldoen aan de vraag 

van de individuele gasten en de 
verzoeken van de tehuizen. Bo-
vendien kunnen de activiteiten 
van het handwerken, de Bou-
quetgroep, de Smikkelclub, de 
Soos en het zwemmen gebruik 
maken van de aanzienlijke ver-
voerscapaciteit. Afgelopen week 
konden 140 gasten deelnemen 
aan de dagtocht naar de Rijp.
Stichting OIG/IHD wil langs de-
ze weg alle Velsenaren bedan-
ken. Het geld uit de opbrengsten 
vloeit op die manier weer terug 
naar de Velsenaren.
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IJmuiden - Zondag 25 mei 
wordt van 08.00 tot 15.00 uur 
weer een gezellige kofferbak-
markt op het Velserduinplein 
(achter de HEMA) georgani-
seerd. Net als vorige maand 
zal het plein weer vol staan 
met auto’s gevuld met tweede-
hands goederen. Om aan de-
ze markt te kunnen deelne-
men hoeft men niet te reserve-
ren. Kom gewoon tussen 07.00 
en 07.30 uur, dan bent u verze-
kerd van een plekje. Meer infor-
matie: telefoon 0255-518380 of 
06-42456182. De volgende kof-
ferbakmarkt staat gepland op 
29 juni.

Kofferbakmarkt

IJmuiden – In de regio en op 
social media is veel onrust ont-
staan over de groep jongeren 
die zich  woensdagavond 30 
april op de kermis aan de Ken-
nemerlaan heeft misdragen. 
Die avond zou een groep jon-
gens enkele meisjes in botsau-
tootjes hebben bespogen ter-
wijl Vomar-klanten zouden zijn 
bekogeld met brood. In een 
aantal media werd vermeld dat 
de daders Marokkaanse jon-
geren zouden zijn. Via sociale 
media is vervolgens opgeroe-
pen de groep te corrigeren en 
de kermisexploitanten te steu-
nen. De (loco)burgemeester is 
hierover door de politie geïn-
formeerd. Omdat vrijdagavond 
een ‘grimmige sfeer’ op de ker-
mis ontstond heeft de ambte-
naar Openbare orde & Veilig-
heid contact opgenomen met 
de politie. Bij de kermis zouden 
zo’n 100 agressieve personen 
zijn opgedoken als antwoord 
op de berichten in de socia-
le media. De politie heeft daar-
op extra eenheden ingezet, die 
de situatie wisten te de-esca-
leren. Zaterdagmiddag ging er 
een gerucht dat er 150 Marok-
kanen onderweg zou zijn naar 
de kermis. Dit gerucht bleek 
echter niet op waarheid te be-
rusten. De kermis kon zonder 
noemenswaardige incidenten 
doorgaan. De politie heeft on-
langs verklaard dat de bewus-
te groep die op woensdag on-
rust zaaide bestond uit zo-
wel allochtone als autochto-
ne jongeren. Vertegenwoordi-
gers van de Marokkaanse ge-
meenschap hebben hun onge-
noegen geuit over de verkeer-
de nieuwsberichten, die een 
polariserende werking hebben. 
Daarom hebben burgemeester 
en wethouders binnenkort een 
gesprek hierover met de be-
treffende vertegenwoordigers 
van de Marokkaanse gemeen-
schap.

Onrust kermis

De Vrouwen van de Breesaap
Boms: boeiend, amusant 

en ‘zeer verzorgd’
IJmuiden – Donderdag- en vrij-
dagavond speelde musicalgroep 
Boms de voorstelling De Vrou-
wen van de Breesaap, een vrije 
bewerking naar het boek De 
Woede van Abraham, van Con-
ny Braam. De voorouders van 
Conny Braam leefden weer even 
op het toneel, duinwachter en 
doodgraver Nikolaj Abraham 
(Frans Limburg), zijn vrouw Julia 
(Hanneke van der Veen), dochter 
Lena (Monique Weber) en Ezeki-
el Boerhave, journalist van de 
Oprechte Haarlemsche Courant 
(Edwin Gravemaker). 
Het was een opmerkelijke voor-
stelling die speelde in de perio-
de 1864 tot 1876, de tijd dat het 
Noordzeekanaal werd gegra-
ven in opdracht van Koning Wil-
lem III. Het duingebied Brees-
aap werd doorsneden door het 
nieuwe kanaal, iets wat uiteraard 
weerstand opriep. Het moei-
lijke leven van de kanaalgra-
vers en met name van hun vrou-
wen werd verbeeld in de musi-
cal. Veel mensen leefden in ar-
moedige omstandigheden. Geen 
gemakkelijk onderwerp voor een 
musical, maar Sietze Dolstra, 
die verantwoordelijk is voor het 
script en de liedteksten, heeft 
een musical van formaat neerge-
zet. En de uitstekende invulling 
van Boms zorgde voor een zeer 
bijzondere voorstelling van bijna 

drie uur, die door de afwisseling, 
de sterke teksten en de gebeur-
tenissen in het verhaal, omvloog. 
Kitty Kieftenbeld speelde als ver-
teller een sterke, zeer kleurrijke 
rol, en wat een prachtige stem 
heeft zij. Abraham (Frans Lim-
burg) wás Abraham, een ster-
ke man met een warm hart voor 
alle mensen. En ook de overige 
rollen werden glansrijk ingevuld 
met hartveroverende karakters 
die je deden meeleven. Voor veel 
IJmuidenaren was dit een stuk 
theater dat de geschiedenis van 
hun voorouders beschreef en 
hun dorp beschreef. De kanaal-
gravers woonden er al voordat in 
1876 het dorp IJmuiden werd ge-
sticht.
Boms speelde voor het eerst, 
noodgedwongen, in Stads-
schouwburg Velsen, twee keer 
voor een zo goed als volle zaal. 
Choreografie, decors, alles was 
tot in de puntjes verzorgd. ,,Jam-
mer dat het maar twee keer 
wordt gespeeld’’, zei een me-
neer in het publiek, die vond dat 
ze boven het kanaal ook wel wat 
voorstellingen verdienen. Ook 
Conny Braam was zeer te spre-
ken over de uitvoering. ,,Ik zag 
mijn overgrootouders en mijn 
grootmoeder op het podium’’, 
vertelde zij. ,,Ik vond de voorstel-
ling in alle opzichten zeer ver-
zorgd.’’ (Karin Dekkers)

 

IJmuiden – Het twaalfde boek 
van Conny Braam ‘Het beest van 
Kruger’ is af en de IJmuidense 
schrijfster signeert zaterdagmid-
dag 24 mei van 13.00 tot 16.00 
uur in The Read Shop, Markt-
plein 33, haar boeken. Het beest 
van Kruger speelt in het Zuid-
Afrika van 1990. Hoewel Nelson 
Mandela uit de gevangenis was, 
zat Zuid-Afrika nog in de greep 
van inlichtingendiensten, ge-
wetenloze generaals en corrup-
te politici. Een van de hoofdper-

sonen is rechercheur Tess Min-
naert die bezig is met een zoek-
tocht. Als een lijk in het Kruger-
park gevonden wordt, komt Tess 
samen met een vrouwelijke Afri-
kaanse rechercheur op het spoor 
van een grootscheepse belas-
tingfraude, die voert naar de 
bush van Limpopo waar stro-
pers nog steeds neushoorns la-
ten ‘verdwijnen’. Het beest van 
Kruger is een spannende thriller 
die, zoals alle boeken van Con-
ny Braam, berust op ware feiten. 

Vellesan ‘Sportiefste 
School van Nederland’
IJmuiden - iPads om bewegin-
gen te analyseren, QR-codes om 
instructievideo’s te laden en spe-
ciale klassen voor sport en dans. 
Het Vellesan College is niet voor 
niets overgebleven als één van 
de vijf genomineerde scholen om 
twee jaar lang de titel: ‘Sportiefste 
VO School van Nederland’ te dra-
gen. Op woensdag 21 mei  is de 
finale dag en wordt bepaald wie 
deze titel mee naar huis neemt.
Een eigen klimwand op school, 
mountainbiken in de nabije om-
geving, het Vellesan gaat vaak 
net een stapje verder dan de 
meeste middelbare scholen. Door 
samen te werken met verschil-
lende verenigingen en organi-
saties kunnen leerlingen onder 
andere: squashen, snowboar-
den, skiën, fitnessen en krijgen 
les in zelfverdediging. Voor echte 
sportliefhebbers is er een specia-
le sportklas. Veel leerlingen vin-
den sporten geweldig en door-
dat leerlingen sporten zo leuk 
vinden, gaan ze met meer plezier 
naar school. Dat heeft weer posi-
tief effect op de studieresultaten. 
Niet alleen de topsporters mogen 
deelnemen aan de sportklas, ie-
dereen die het leuk vindt om be-
zig te zijn met sport komt in aan-
merking. 
Begin dit jaar vierde het Vellesan 
College het vijftienjarig bestaan 
van haar sportklassen. Er werden 
clinics gegeven door bekende 
sporters als olympisch judokam-
pioen Mark Huizinga en hockeyer 
Taeke Taekema. Maar ook minder 
bekende sporten kregen volop de 
aandacht, bijvoorbeeld schermen 
met Jeroen Divendal. 
Sinds 2010 kunnen leerlingen 
van het Vellesan College auditie 
doen voor de dansklas, waar ze 
op de binnenschoolse opleiding 
hun danstalent kunnen ontplooi-
en. Klassieke- en moderne dans, 

streetdance en hip hop, jazz- en 
musicalldans en natuurlijk eigen 
choreografieën. Ook worden er 
naast de lessen theater- en dans-
voorstellingen bezocht. Maar na-
tuurlijk is er elk jaar in juni het 
hoogtepunt: de voorstelling in de 
stadsschouwburg.
Het Vellesan College is met vier 
andere scholen genomineerd 
voor de titel Sportiefste VO school 
van Nederland.  Tijdens de finale 
op 21 mei in Amsterdam  gaan de 
scholen de strijd met elkaar aan. 
Veertig derdejaars leerlingen la-
ten met  een flitsende podium-
presentatie, bestaande uit dans, 
muziek en/of beweging, zien wat 
de school in zijn mars heeft op 
sportief vlak. Daarna bevraagt de 
jury de schoolleiding, de docent 
lichamelijke opvoeding en een 
leerling over het sport- en be-
weegbeleid van de school. On-
dertussen hoeven de leerlingen 
van de scholen zich niet te verve-
len. Ze krijgen een aantal sport-
clinics aangeboden. 
De verkiezingen worden ge-
organiseerd door de KVLO en 
het NOC*NSF. De  belangrijk-
ste doelstelling is het geven van 
een kwaliteitsimpuls aan het pro-
gramma voor sport en bewe-
ging in het onderwijs. Met de ti-
tel Sportiefste school verdient de 
winnaar een bedrag van zesdui-
zend euro, te besteden aan sport-
artikelen voor de school. Behalve 
het programma voor bewegen en 
sport, heeft de nominatiecom-
missie ook gekeken naar de wijze 
waarop leerlingen participeren in 
de sport- en bewegingsprogram-
ma’s, de aandacht voor het sti-
muleren van een gezonde en ac-
tieve leefstijl én de maatschappe-
lijke betrokkenheid van de school 
bij gezond bewegen. Het Vellesan 
College rekent er op dat het ho-
ge ogen gooit in deze verkiezing. 

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 25 mei vindt 
de laatste paranormale beurs van 
dit jaar van Samma Saya plaats, 
natuurlijk weer bij Zalencentrum 
Velserduin aan het Velserduinplein 
in IJmuiden. Naast de vertrouwde 
gezichten in het team, komen er 
disciplines zoals reiki en een die-
renmedium en daardoor kan er 
gesproken worden over een heel 
veelzijdige en inspirerende beurs. 
Natuurlijk zullen de ‘traditionele’ 
paranormale hulpverleners zon-
dag ook weer van de partij zijn 
met onder andere paragnosten, 
helderzienden, magnetiseurs en 
tarotkaartleggers. Er is een hyp-
notherapeut, een auratekenaar, 
handlezeres, gidsziener en –teke-
naars, pendelaar en er is ook weer 
een Angel Card reader.
Het is een kleine beurs voor ie-
dereen die vragen heeft met be-
trekking tot hun relatie, gezond-
heid, werk etc. maar natuurlijk ook 
voor mensen die gewoon interes-
se hebben in deze materie en er-

mee willen kennismaken en eens 
willen ervaren dat een paranorma-
le en spirituele beurs helemaal niet 
zo eng is. Op deze beurs kunt u, 
in een gemoedelijke, ontspannen 
sfeer, een consult krijgen waar-
bij aan de hand van een meege-
brachte foto of ring een vraag be-
antwoord kan worden, maar men 
kan ook  informatie verkrijgen over 
zijn of haar gids en meerdere spi-
rituele en paranormale vragen be-
antwoord krijgen. 
Natuurlijk is er ook een kleine 
shop te vinden waarin allerlei ‘new 
age’ artikelen te koop zijn zoals 
wierook, Boeddha’s, krachtstenen, 
esoterische oliën, tarotkaarten en 
dergelijke.
De beurs is zondag 25 mei bij Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein 3, IJmuiden. Openings-
tijden van 11.00 tot 17.00 uur. En-
treeprijs: 5 euro, de consulten kos-
ten rond de 12,50 euro. Kinderen 
onder de 11 jaar zijn gratis, mits 
onder begeleiding.
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Straatvoetbal terug op Plein 1945

DWS wint 29ste Henk 
van Delden toernooi

IJmuiden - Dankzij een bre-
dere sponsoring is het beken-
de jeugdstraatvoetbaltoernooi 
weer terug op Plein 1945. Voor-
heen was de naam Van Delden 
Mode Straatvoetbaltoernooi. 
Maar met de nieuwe naam 
Henk van Delden Straatvoet-
baltoernooi, naar de oorspron-
kelijke organisator, was er een 
breder platform voor sponso-
ring en daardoor kon na vier 
jaar het toernooi weer gehou-
den worden.
Pieter Geraedts, van Van Del-
den Mode, wist meer onderne-
mers te interesseren voor het 
toernooi en dat resulteerde za-
terdag in een prachtig voetbal-
feest op Plein 1945, waar acht 
D-teams in twee poules stre-
den voor de prijzen. Zes teams 
kwamen uit Velsen: VSV, Ter-
rasvogels, Velsen, Stormvogels, 
IJmuiden en SVIJ. De twee ex-
terne teams waren Ado’20 uit 
Heemskerk en DWS uit Am-
sterdam. Winnaar werd het 
team van DWS, net als in 2009. 
Tweede werd het moegestre-
den team van IJmuiden. Prij-
zen waren er ook voor het bal-

letje hooghouden: 1119 keer 
door Tim Steegeman van VSV. 
Bij het doelschieten had Yous-
sef Badouri van DWS het hard-
ste schot, 83 kilometer per uur. 
De Fair Play Cup ging naar het 
E-team van IJmuiden, dat een 
pittige dag had tegen de D-
teams, maar mooi voetbal liet 
zien. 
Topscorer was Usama van 
DWS die 14 doelpunten scoor-
de. De prijs voor de beste kee-
per ging naar Siep Tinholt van 
Velsen. De meest strijdvaardi-
ge speler was Youssef Badouri 
van DWS. Maar het hele team 
kreeg complimenten van spea-
ker Frank Snoeks en oud-voet-
baller Ruud Geels die de prij-
zen uitdeelde. 
Pieter Geraedts heeft dank-
zij de sponsors niet alleen 
een prachtig en sportieve dag 
neergezet, maar wist ook nog 
mensen warm te krijgen voor 
een bijzonder goed doel. Er 
werd namelijk een prachtig be-
drag van 2.500 euro bijeenge-
bracht voor het Jeugdsport-
fonds, waar Bert van Marwijk 
de ambassadeur van is. 

Handhaving werpt vruchten af
Schoolverzuim daalt, 
minder uitkeringsfraude
Velsen – In de Verantwoor-
dingsnota Toezicht & Handha-
ving 2013 van de gemeente Vel-
sen is te lezen dat handhaving 
zijn vruchten afwerpt. Hand-
having vindt op vele gebieden 
plaats, van milieu tot kinderop-
vang en van illegale woningen 
en activiteiten tot horecatijden. 
De aanpak van toezicht en hand-
having is dan ook even divers.
Zaken met het grootste risico of 
de grootste hinder worden al-
tijd als eerste aangepakt, net als 
klachten en handhavingsver-
zoeken over misstanden. Hand-
having is ook controle, zoals 
op omgevingsvergunningen en 
nieuwbouw. En ook waar geen 
omgevingsvergunning hoeft te 
worden aangevraagd wordt ge-
controleerd. 
Op dit gebied was in 2012 een 
achterstand, die zaken zijn in 
2013 grotendeels in behandeling 
genomen. Veel tijd ging er zit-
ten in de handhavingsprocedu-
re rond Velserend. Maar ook hier 
laat zien dat controleren, eventu-
eel waarschuwen en dwangsom 
opleggen, een vaak positief re-
sultaat oplevert.
In een aantal gevallen, zoals 
brandveiligheid bij kinderop-
vang werd de provincie, als be-
voegd gezag, gevraagd te hand-
haven. De gemeente werkt nauw 
samen met de provincie als het 
gaat om provinciale inrichting, 
zoals bij grote bedrijven als Tata 
Steel en Nuon, waarvan de pro-
vincie het bevoegd gezag is. 

Door de invoering van een nieuw 
softwarepakket en nieuwe stra-
tegieën zijn een aantal zaken zo-
als dataverzameling, werkpro-
cessen en doorlooptijden sterk 
verbeterd. 
Integraal veiligheidsbeleid wordt 
vanaf 2014 in alle gemeenten op 
een andere wijze aangestuurd, 
zodat die aansluiten bij de lan-
delijke organisatie. Aansturing 
zal dan vanuit de politie plaats-
vinden, de regelgeving is nog 
niet geheel rond.
In Velsen zal toezicht en hand-
having steeds meer wijkgericht 
plaatsvinden in de vorm van pre-
ventie. Surveillances zullen zicht-
baarder plaatsvinden omdat dit 
ook een preventief effect heeft. 
Preventie is ook belangrijk op 
het gebied van uitkeringen; 
door ‘controles aan de poort’ en 
vroegtijdige informatie worden 
uitkeringsfraudes voorkomen. 
Vanaf 2013 werden boetes op-
gelegd ter hoogte van het bena-
delingsbedrag aan mensen die 
toch nog ‘sjoemelden’ met uit-
keringen. 
Handhaving op het gebied van 
de leerplicht staat niet alleen, 
leerlingen die dreigen uit te val-
len worden door een scala aan 
regelingen omgeven, al voor er 
sprake is van overtreding van 
de leerplichtwet. Doordat scho-
len eerder uitval melden kunnen 
leerplichtambtenaren eerder in-
grijpen. Daardoor is het verzuim 
op scholen behoorlijk vermin-
derd.

Reünie Tender 
College

IJmuiden - Op 1 november vindt  
op het Tender College van 14.00 
tot 17.00 een reünie plaats. Deze 
reünie is bestemd voor alle oud-
leerlingen en oud-medewerkers 
van het Tender College en voor 
de scholen in IJmuiden waaruit 
15 jaar geleden het Tender Col-
lege is ontstaan. Dit zijn de Tibe-
riusschool, de Hendrik Pierson-
school (voortgezet onderwijs) 
en de Flevumschool. Informatie 
over deze reünie kunt u vinden 
op www.tendercollege.nl, op fa-
cebook (tendercollege reünie) 
of telefonisch bij de administra-
tie van de school, 0255-516343.

Megabal voor buitenbad 
Zwembad Heerenduinen 
IJmuiden - Afgelopen zondag 
is het buitenbad van Zwembad 
De Heerenduinen voor het eerst 
in dit seizoen open geweest (611 
bezoekers).
Speciaal voor het buitenbad is 
een megabal aangeschaft waar-
mee de jeugd zich kan verma-

ken. Dat het een attractief speel-
object is blijkt wel uit de foto en 
verbale reacties als: ‘strak’, ‘vet’, 
‘cool’ en ‘chill’.
Vrijdag 23 mei ligt de megabal 
met de loopmat in het buitenbad 
tijdens de Beachparty van 18.00 
tot 21.00 uur.

Rondrit met stoomtrein 
over Tata Steelterrein
Velsen-Noord - zondag 25 
mei houdt de vereniging Hoog-
ovensstoom een rondrit met fo-
tostop over het Tata Steelter-
rein. Vertrek van station Velser-
bosch is om 10.45 uur, retour 
om 12.15 uur. Bij grote belang-
stelling wordt bij het vertrek 
van de eerste rondrit besloten 
of er ook een tweede rit gere-
den wordt.
Kaartverkoop voor de treinrit is 
vanaf 9.30 uur aan het loket van 
het station. Kinderen van 0 tot 
12 jaar betalen 4 euro, volwas-
senen 6 euro. Kaarten kunnen 
worden gereserveerd via de site 
www.csy.nl of www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl. De kaarten 
dienen voor 10.00 uur aan het 
loket op de dag van de rit zijn 

afgehaald. Een ieder die mee 
gaat moet voorzien zijn van een 
identiteitskaart of paspoort. Een 
rijbewijs geldt niet. 
Vanaf 11.00 uur is het Hoog-
ovens bedrijfsmuseum open. 
Dit ligt in de route van station 
Velserbosch. De toegang be-
draagt 3 euro. 
Station Velserbosch is te vin-
den door de Wenkebachstraat 
in Velsen-Noord uit te rijden tot 
het hoofdkantoor. Voor de af-
gesloten toegangspoort gaat u 
linksaf richting museum en sta-
tion. Borden wijzen vanaf het 
hoofdkantoor de weg. De vol-
gende rit is op zond 29 juni. 
Vervolgens is elke laatste zon-
dag van de maand (tot en met 
oktober) een rondrit.

IJmuiden - Van 2 tot en met 5 
juni is de avondvierdaagse in 
IJmuiden. Vanuit speeltuin De 
Veilige Haven gaan elke avond 
de wandelaars van start. Op de 
vierde dag kan de welverdien-
de medaille in ontvangst wor-
den genomen. Men kan van start 
gaan tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Kosten bedragen nu 5 euro per 
persoon. De organisatie heeft dit 
jaar gekozen voor geheel ver-
nieuwde routes, ook bij de in-
tocht. U kunt zich nog steeds in-
schrijven bij de bekende adres-
sen: mevrouw Boot, Gijzenvelt-
plantsoen 135, IJmuiden, 0255 
– 510085; mevrouw Koster, Een-
hoornstraat 95, IJmuiden, 0255 – 
530640, mevrouw Vis, J.P. Cre-
merlaan 10, Santpoort Noord,  
023 – 5378563 en Speeltuin De 
Veilige Haven, tijdens openings-
uren. Ook op de eerste wan-
del-avond kan men zich nog in-
schrijven. Maar wilt u niet in de 
rij staan, ga dan naar een van de 
inschrijfadressen. Loopt u met 11 
of meer personen, dan kan men 
zich melden bij mevrouw Boot.

Avond4daagse 
IJmuiden

Bunker-
wandeling

IJmuiden - Een bunkerrondlei-
ding van de Stichting WN2000 is 
een ontdekkingstocht langs de 
bunkers van de kustbatterij Hee-
renduin en luchtdoelbatterij Ol-
men. Tijdens zo’n rondleiding ver-
telt een ervaren gids van Stichting 
WN2000 u tal van wetenswaardig-
heden over de bouw, het verblijf en 
het gebruik van de bunkers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Rond-
leidingen zijn het hele jaar moge-
lijk, in de zomermaanden op vaste 
data (zowel de woensdagavonden 
als in de weekenden). Voor meer 
informatie zie www.WN2000.nl of 
www.BunkerMuseum.nl. Woens-
dagavondrondleidingen: zomer-
periode, elke woensdag aanvang 
19.00 uur. Zondagmiddagrondlei-
dingen, museumrondleidingen en 
familierondleidingen. Reserveren 
is verplicht voor alle rondleidingen 
via www.BunkerMuseum.nl.

www. .nl

www. .nl
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Feest in Rijkenspark
Zondag 25 mei is het ‘De Dag van 
het Park’. Dé gelegenheid om 
een park eens extra in het zonne-
tje te zetten. Dit jaar is iedereen 
van harte welkom in het Burge-
meester Rijkenspark in Santpoort-
Noord. Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
is er van alles te doen. 

Tijdens deze dag maak je kennis met 
verschillende organisaties en kun je 
deelnemen aan leuke activiteiten. Zo 
zijn er natuurexcursies voor volwas-
senen en kinderen, is er een roofvo-
geldemonstratie, kun je uilenbal-
len uitpluizen en je laten schmin-
ken, krijg je informatie over Schot-
se Hooglanders, leer je zelf een in-
sectenhotel maken, krijg je tips voor 
het maken van (macro-)foto’s en kun 

je meespelen met de welpen van de 
scouting.

Maak een foto en win!
Maak tijdens de Dag van het Park 
een foto en plaats hem op:  www.fa-
cebook.com/gemeentevelsen.Er zijn 
drie thema’s: het mooie bos; mensen 
in de natuur; macrofoto van plant of 
dier. De leukste inzendingen ontvan-
gen een prijs!

Bereikbaarheid
Het park is het beste met de fiets te 
bereiken. De ingang van het park 
is te vinden nabij korenmolen De 
Zandhaas. Het evenement is gratis 
toegankelijk. Voor meer informatie 
kijk op www.facebook.com/gemeen-
tevelsen. (foto: Gemeente Velsen)

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

De inloopmiddag- en avond maakt 
deel uit van de formele inspraakpro-
cedure voor het voorlopig ontwerp 
van de herinrichting van de Lange 
Nieuwstraat tussen Plein 1945 en de 
rotonde aan het Moerbergplantsoen. 
Deze loopt van 16 mei tot 26 juni a.s.

Groot onderhoud van de Lange 
Nieuwstraat en de gewenste kwali-
teitsverbetering van het openbaar 
gebied hebben geleid tot de plannen. 
Daarbij is de wens om de verkeers-
veiligheid en leefbaarheid voor ge-
bruikers van de weg, omwonenden 
en winkelend publiek te verbeteren. 

Ook moet rekening worden gehou-
den met optimale voorzieningen 
voor het openbaar vervoer, waaron-
der de R-netlijn die hier vanaf 2016 

gaat rijden. Door dit alles te combi-
neren kan een belangrijke stap wor-
den gezet voor beter en veilig ver-
keer en een aantrekkelijk (winkel)
centrum. 

Met de direct betrokkenen zo-
als winkeliers en het wijkplatform 
IJmuiden-Noord zijn al diverse ge-
sprekken gevoerd. Ook zijn de eerste 
schetsontwerpen op 3 en 4 maart ge-
presenteerd in het TATA Steel sta-
dion. Op basis van de reacties is het 
voorlopig ontwerp gemaakt, dat nu 
in de inspraak wordt gebracht. 

Na 26 juni worden de reacties ver-
werkt tot een inspraakrapportage, 
waarna burgemeester en wethou-
ders een besluit nemen over de defi-
nitieve herinrichting. Als deze pro-
cedure met goed gevolg is doorlopen, 
zullen de werkzaamheden in het 
voorjaar van 2015 starten.

Het voorlopig ontwerp en het in-
spraakdocument zijn in te zien op de 
website van de gemeente Velsen: ht-
tp://www.velsen.nl/Bestuur-Orga-
nisatie/Projecten/Winkelcentrum-
IJmuiden.html

Sail 2015 in voorbereiding
Burgemeester Franc Weerwind en wethouder Arjen Verkaik ontvingen don-
derdag 15 mei 2014 de leden van de Sail Sociëteit uit Amsterdam. Deze soci-
eteit maakt Sail 2015 mede mogelijk. Ook het IJmuidense bedrijfsleven was 
bij deze ontvangst vertegenwoordigd. In informele sfeer is gesproken over de 
organisatie van Sail 2015. (foto: Reinder Weidijk)

Veiligheid staat voorop

Regels tijdens WK voetbal
Het Wereld kampioenschap 
voetbal 2014 in Brazilië staat 
voor de deur. Om te voorko-
men dat er op straat of bij u thuis 
een onveilige situatie ontstaat, 
brengt de gemeente Velsen en-
kele preventieve maatregelen 
onder de aandacht.

Zo zijn beeldschermen op de open-
bare weg voor het vertonen van een 
WK-wedstrijd niet toegestaan. In 
een enkel geval en onder voorwaar-
den is dit voor een buurtfeest wel 

mogelijk. Daarnaast zal alcoholver-
strekking met een buitentap of ho-
recapunt op de openbare weg tij-
dens en na een WK wedstrijd niet 
toegestaan worden en gelden voor 
het ophangen van feestversiering 
bepaalde regels.

Meer informatie over maatregelen 
rondom WK-wedstrijden vindt u 
op de website www.velsen.nl.
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BUUV-prikborden!
BUUV IJmond biedt in de wijk 
prikborden waar buurtbewoners 
hun vraag en aanbod op kunnen 
prikken. Dus ook zonder internet 
is het mogelijk BUUV’er te wor-
den.

BUUV IJmond is hard op weg in zo 
veel mogelijk wijken BUUV-prik-
borden aan te bieden. Een prikbord 
wordt beheerd door uw buurtgenoot. 
Hij of zij houdt de hulpvragen bij die 
via het prikbord worden gesteld en 
plaatst ze indien nodig ook op inter-
net. Op die manier wordt de kans dat 
uw hulpvraag beantwoord wordt, 
natuurlijk een stuk groter. Ook vra-
gen over BUUV kunt u stellen aan 
deze BUUV-ambassadeurs. 

In Velsen staat op vijf locaties een 
prikbord, namelijk in: de Bibliotheek 
IJmuiden, buurtcentrum De Spil, 
buurtcentrum De Brulboei en buurt-
centrum De Mel/Watervliet en on-
langs is in Bibliotheek Velserbroek 
een mooi nieuw prikbord geopend! 
Binnenkort komen er nog eens twee 
nieuwe borden bij! Benieuwd waar?! 
Op www.BUUV.nu  staan ze allemaal 

genoemd. 

Als u meer wilt weten over de prik-
borden of u wilt zich aanmelden 
als BUUV-ambassadeur, dan kunt 
u contact opnemen met BUUV 
IJmond via info@ijmond.buub.nu 
of tel. 0255-548547. BUUV is bereik-
baar op maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 12.30 uur. Bij geen ge-
hoor kunt u een bericht achterlaten, 
dan belt BUUV u terug. (foto: Ge-
meente Velsen)

Van alles te beleven op
Kinderboerderij Velserbeek
Schapen scheren, leren spinnen 
op een spinnewiel, kijken naar 
een demonstratie schapendrij-
ven met een Border Collie – er 
zijn allerlei dingen te doen en te 
zien, donderdag 29 mei op de 
kinderboerderij in Park Velser-
beek.

Donderdag 29 mei vanaf 12.00 uur 
worden er op de kinderboerderij 
in Park Velserbeek weer ongeveer 
35 schapen geschoren. Deze ko-
men niet alleen van de kinderboer-
derij, maar ook van enkele hobby-
schaaphouders uit de omgeving. 
Er zijn verschillende schapenras-
sen te zien zijn zoals o.a. Zwartbles, 
Swifters, Coburger Fuchs, Wild-
shire Horn en Ouessant, het klein-
ste schapenras dat bestaat. Leerlin-
gen van verschillende scholen die 
stage lopen of hebben gelopen op 
de kinderboerderij komen deze dag 
meehelpen de schapen te scheren, 

de hoefjes te bekappen en kinderac-
tiviteiten te organiseren.

Er worden ook demonstraties scha-
pendrijven en frisbeeën met Border 
Collies gehouden in de weide vlak-
bij de kinderboerderij. Voor de kin-
deren zijn er verschillende activi-
teiten deze dag zoals het leren spin-
nen op een spinnewiel of van het 
vilten van wol armbandjes maken.

In de stal is een aparte ruimte, waar 
de kinderen onder begeleiding een 
konijntje of cavia kunnen aaien of 
een kuikentje mogen vasthouden. 
Natuurlijk zijn ook minivarkentjes 
Lola en Bella en de ezels Dora en Di-
ego op de kinderboerderij. 

Kortom, is weer veel te zien en te 
beleven bij de kinderboerderij in 
Park Velserbeek aan de Parkweg  in 
Velsen-Zuid. (foto: Gemeente Vel-
sen)

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

Het gemeentehuis is gesloten op:  

Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Brugdag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

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

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

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 10 
mei tot en met 16 mei 2014 de vol-
gende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 9, 
plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(10/05/2014) w14.000208;
Peperkers 55, plaatsen balkonbegla-
zing (14/05/2014) w14.000220;
Kennemerstrand ong., organise-
ren dance festival IJmuiderstrand 
(14/05/2014) w14.000212;
Frans Naereboutstraat 20, plaat-
sen dakopbouw (14/05/2014) 
w14.000217.

Driehuis 
Busken Huetlaan ong., kappen boom 
(16/05/2014) w14.000237;
Bosboom Toussaintlaan ong., 
kappen boom (16/05/2014) 
w14.000236;
Driehuizerkerkweg ong., kappen 
boom (16/05/2014) w14.000235;
Van Lenneplaan ong., kappen boom 
(16/05/2014) w14.000234;
Spieghellaan ong., kappen boom 
(16/05/2014) w14.000233;
Schaepmanlaan ong., kappen boom 
(16/05/2014) w14.000232;
Minister van Houtenlaan ong., 
kappen 2 bomen (15/05/2014) 

w14.000227.

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan ong., kappen 2 bo-
men (15/05/2014) w14.000225;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3 
bomen (15/05/2014) w14.000224;
park Kennemergaarde, kappen 
boom (15/05/2014) w14.000223;
Duin- en Kruidbergerweg ong., 
kappen boom (15/05/2014) 
w14.000222;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3 
bomen (14/05/2014) w14.000219.
Hagelingerweg ong., kappen 9 bo-
men (14/05/2014) w14.000213;
Santpoortse Dreef ong., kappen 
boom (15/05/2014) w14.000226;
Kruidbergerweg ong., kappen boom 
(14/05/2014) w14.000221.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 108, kappen 2 bo-
men (13/05/2014)  w14.000211;
Bloemendaalsestraatweg 15 b, ver-
anderen woning (13/05/2014) 
w14.000210;
Jagtlustlaan ong., kappen boom 
(14/05/2014) w14.000218;
Van Dalenlaan ong., kappen boom 
(14/05/2014) w14.000216;
Brederoodseweg ong., kappen 2 bo-
men (14/05/2014) w14.000215;
Bloemendaalsestraatweg ong., kap-
pen boom (14/05/2014) w14.000214;
Brederoodseweg 43, plaatsen 
16 lichtmasten (15/05/2014) 
w14.000229;
Brederoodseweg 43, plaatsen 
16 lichtmasten (15/05/2014) 

w14.000228;
Willem de Zwijgerlaan 26, vergroten 
woning (16/05/2014) w14.000238.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renoveren en 
uitbreiden rioolwaterzuiveringsin-
stallatie (10/05/2014) w14.000209;
Parkweg ong., kappen boom 
(16/05/2014) w14.000231;
Minister van Houtenlaan ong., 
kappen boom (16/05/2014) 
w14.000230.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Ontwerpbesluiten aanvraag om-
gevingsvergunning – uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

IJmuiden - Seinpostweg 36, plaat-
sen kantoorunits voor een peri-
ode van maximaal zes maanden 
w14.00023;

De aanvraag, de ontwerpomge-
vingsvergunning en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 23 
mei 2014 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website www.velsen.

nl via het menu: direct naar/ meer 
nieuws /ontwerpomgevingsvergun-
ning. Tijdens deze periode van terin-
zagelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

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

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, plaatsen 2 bouwwer-
ken tbv hooiopslag (26/02/2014) 
w14.000090.

Aanvragen

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 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen 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
Wijk aan Zeeerweg 79, plaatsen dak-
opbouw (19/05/2014) w14.000136;

Reigersbossenlaan 16, plaatsen uit-
bouw, erfafscheiding, toegangspor-
taal en dakkapel (15/05/2014) 
w14.000129;
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, plaat-
sen dakopbouw (15/05/2014) 
w14.000124.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 167, vergroten 1e verdie-
ping (14/05/2014) w14.000120;
Rijksweg 398, kappen boom 
(20/05/2014) w14.000185;
Hagelingerweg 110, plaatsen dakka-
pel (19/05/2014) w14.000101.

Santpoort-Zuid 
Olga van Gotschlaan 21, kappen 
boom (13/05/2014) w14.000144.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 29, aanpassen 
huidige lichtreclame en plaatsen 
nieuwe lichtreclame (19/05/2014) 
w14.000180.

Velserbroek
De Zeiler 158, oprichten fietsenber-
ging (19/05/2014) w14.000139;
De Zeiler 136, oprichten berging 
(19/05/2014) w14.000140;
De Zeiler 150, oprichten fietsenber-
ging (19/05/2014) w14.000138;
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Verboden tijdens Wereldkampioenschap voetbal
In het kader van zijn zorg voor de 
handhaving van de openbare orde 
en het toezicht op openbare sa-
menkomsten en vermakelijkheden 
en voor het publiek openstaande 
gebouwen  tijdens het WK-voet-
bal in de periode van 12 juni tot en 
met 13 juli 2014 op grond van de 
artikelen 172 resp. 174 Gemeen-
tewet heeft de burgemeester de 
volgende maatregelen uitgevaar-
digd die van kracht zijn tijdens en 
direct na wedstrijden waarin het 
Nederlandse team moet spelen:

Plaatsing van beeldschermen
“Het is zonder ontheffing van de bur-
gemeester verboden op openbare sa-
menkomsten en vermakelijkheden 
alsmede in voor het publiek open-
staande gebouwen en daarbij be-
horende erven voor het zich op de 
openbare weg bevindende publiek 
op een publieksaantrekkende wij-
ze beeldschermen te plaatsen, op te 

hangen of anderszins toegankelijk te 
maken.” 

Dit betekent dat het zonder onthef-
fing niet is toegestaan tijdens de 
wedstrijd:
•	 schermen	te	plaatsen	op	de	open-

bare weg;
•	 schermen	te	plaatsen	in	een	hore-

ca-inrichting op dusdanige wijze 
dat de wedstrijd vanaf het terras 
of de openbare weg te volgen is.

Overigens komt alleen de plaatsing 
van een beeldscherm bij een klein-
schalig buurtfeest voor een onthef-
fing in aanmerking.

Verbod buitentappunten
De burgemeester zal in deze perio-
de geen ontheffingen ex artikel 35 
Drank- en Horecawet verstrekken 
van het verbod van artikel 3 Drank- 
en Horecawet die gerelateerd zijn 
aan het WK-voetbal.

•	 Dit	betekent	dat	 in	genoemde	pe-
riode tijdens en direct na een wed-
strijd waarin het Nederlandse 
team moet spelen geen buitentap/ 
horecapunt op de openbare weg 
wordt toegestaan waar alcoholi-
sche dranken worden verstrekt.

Verbod nuttigen alcohol op de 
openbare weg 
Het “Aanwijzingsbesluit gebieden 
verbod openlijk drankgebruik” van 
het college van burgemeester en 
wethouders van 14 september 2010 
geldt in deze periode onverkort. 

•	 Dit	 verbod	houdt	 in	 dat	 het	 in	 de	
aangewezen gebieden in de ge-
meente verboden is op een open-
bare plaats alcoholhoudende 
drank te gebruiken of aangebro-
ken flessen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij 
zich te hebben. 

Ophangen van feestversiering
Het is op grond van artikel 2:5 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
toegestaan materialen over de straat 
te spannen, mits dit geen gevaar op-
levert voor de bruikbaarheid van de 
weg of voor het doelmatig en veilig 
gebruik daarvan en niet voor com-
merciële doeleinden wordt gebruikt.  

De materialen moeten:

•	 op	 een	 hoogte	 van	 tenminste	 4,2	
meter worden opgehangen (zodat 
hulpverleningsdiensten hier te 
allen tijde onderdoor kunnen rij-
den);

•	 stevig	zijn	bevestigd.
Boven doorgaande wegen is het op-

hangen van materialen niet toege-
staan.

Kaasmakerstraat ong., bouwen Zig-
go station (14/05/2014) w13.000545.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaande 
projecten een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunnin-
gen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 23 mei 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn de besluiten in te zien 
op www.velsen.nl via het menu: di-
rect naar/ meer nieuws/ besluiten 

en vergunningen. Belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend 
tegen de ontwerp omgevingsvergun-
ningen en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij dat daartoe re-
delijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest, kunnen tegen deze besluiten 
binnen een termijn van 6 weken met 
ingang van de dag na die waarop deze 
besluiten ter inzage zijn gelegd een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem 
verzoeken een voorlopige voorzie-

ning te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld. Het be-
treft: 

IJmuiden
Dokweg ong. en Badweg ong., plaat-
sen toeristische bebording voor 
een periode van maximaal vijf jaar 
(19/05/2014) w13.000447.

Velsen-Noord
Heirweg 5, plaatsen unit voor een 
periode van maximaal vijf jaar 
(19/05/2014) w14.000089.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
5 juli 2014 tot en met 10 juli 2014, 
Huttenbouwweek, terrein hoek Snip-
penbos/ Keetbergenlaan te IJmui-
den  (14/05/2014) u14.004015;
13 juli 2014, Open dag op het Volks-
tuincomplex Wijkeroog aan de Wij-
kermeerweg 5 te Velsen-Noord 
(19/05/2014) u14.004418;
2 juni 2014 tot en met 5 juni 2014, 
Avondvierdaagse Velsen-Noord, 
start- en finishlocatie wijkcentrum 
de Mel  (19/05/2014) u14.003869.

Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2015
Provincie Noord-Holland heeft tot 
en met 9 juni 2014 het “Ontwerp 
Natuurbeheerplan Noord-Holland 

2015” ter inzage liggen.

Een exemplaar is in te zien bij de ba-

lie van ons gemeentehuis. Het plan 
is ook digitaal in te zien op www.
noord-holland.nl/web/digitaal-lo-

ket/inspraak/terinzagelegging.htm
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