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Rupsen pakken duin in
IJmuiden - Druk, druk, druk. 
Vogeltjes die aanvliegen met 
takjes en wormpjes horen net 
zo bij de lente als het werk van 
de spinselmot. 
In twee etmalen bouwen de-
ze larven van rupsen samen 

enorme webben, waarmee ze 
als het ware het hele duin in-
pakken. Dat leverde heel wat 
enigszins bizarre foto’s op. Zo-
als deze van Michel van Rooij-
en, bekend van Van Roijen 
Dierenspecials in Santpoort-

Noord. ,,De rupsen lopen hier 
over de stoep’’, vertelt hij. De 
foto werd gemaakt nabij IJmui-
derslag. De webben of rupsen 
vormen geen gevaar of irritatie 
voor mensen. (foto: Michel van 
Roijen)

Zonovergoten jaarmarkt
Santpoort-Zuid - Vele duizenden mensen hebben afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de Pink-
sterjaarmarkt op Landgoed Duin & Kruidberg. Op deze zonnige dag presenteerde het landgoed een groot 
diversiteit aan marktkramen. Tevens konden de bezoekers genieten van verschillende lekkernijen en live-
muziek. Voor de jongste bezoekers waren er volop activiteiten, zoals ponyrijden, een springkussen, water-
ballen, schminken en een poppenkastvoorstelling.  Zowel op het terras als op het grote veld werkten de 
medewerkers van Duin & Kruidberg hard door om iedereen te voorzien van een verkoelend drankje. Van-
wege het zomerse weer en verwachte drukte had de politie bezoekers zondagochtend opgeroepen met 
de �ets naar het landgoed te komen. Op de Duin- en Kruidbergweg was voor auto’s tijdelijk eenrichtings-
verkeer ingesteld in de richting van Driehuis. (foto: Friso Huizinga)
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Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700  www.koene.nl  info@koene.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 
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Ook 50+
van harte 
welkomWij zijn op zoek 

naar serieuze

Voor Santpoort-Noord:
Omgeving Anemonenstraat, 
Gladiolenstraat, 
Beekvlietstraat en Kerkweg

Voor Santpoort-Noord:
BEZORGERS/STERS

 ZATERDAG 26 MEI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen United/DAVO
(‘Meer op zaterdag’)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Pijn? Opvliegers? Wij helpen.
Geen wachtlijsten!

Bel 085-0479273 of kijk op
www.excellentcareclinics.nl

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

RIJDT U VAN 
DE ZOMER 
LEKKER KOEL

LAAT NU UW AIRCO 
ONDERHOUDEN
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Uit het college

• De gemeente heeft voor een muziektent 
aan de Hagelingerweg een omgevingsver-
gunning verleend. De muziektent komt op 
het plein te staan dat een duidelijke cen-
trumfunctie heeft en dat wordt gezien als 
een evenemententerrein. Er zijn wel re-

gels verbonden aan het aantal evenemen-
ten en de voorwaarden.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten

Vrijdag 25 mei wordt het discoseizoen 
van zwembad De Heerenduinen feeste-
lijk afgesloten met een Beachparty. Het 
recreatiebad is dan omgetoverd in Ha-
waïstijl en in het buitenbad kun je wa-
terskiën.

Het zwembad is tussen 18.00 en 21.00 uur 
open. Een DJ zorgt zowel binnen als buiten 
voor swingende muziek.

De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar. De 
entree bedraagt € 6,10. Kijk op www.zwem-
badvelsen.nl voor meer informatie. (foto: 
Remco Out)

Waterskiën tijdens Beachparty 
in zwembad De Heerenduinen

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG) 
in werking. Deze Europese verordening 
geeft regels voor de bescherming van uw 
privacy. De AVG geeft u het recht om te 

weten wat er met uw persoonsgegevens 
gebeurt. De folder ligt vanaf 25 mei bij de 
balie van het gemeentehuis en staat op de 
website.

Privacyfolder gemeente Velsen

Woninginbraak kan een grote impact 
hebben op uw gevoel van veiligheid.  De 
politie doet er veel aan om inbrekers op 
te pakken. Zelf kunt u er met verschillen-
de maatregelen voor zorgen dat inbre-
ken in uw woning niet makkelijk is. De 
meeste inbrekers gaan voor een snelle 
buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning 
binnen te komen, hoe groter de kans dat 
ze het opgeven.

Hoe kunt u de kans op een inbraak ver-
kleinen?
1. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U 

kent uw eigen buurt het beste, dus als u 
het niet vertrouwt, is dat niet voor niets. 

2. Laat als het donker is en u niet thuis bent 
een lamp aan. Dan lijkt het alsof er ie-
mand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoor-
beeld een automatische lichtschakelaar 
in.

3. Sluit ramen en deuren goed af, ook als u 
maar even weg bent. Draai de deur ook 
altijd op slot.

4. Heeft u een achterom? Doe de poort ook 
goed op slot en zorg voor verlichting in de 
tuin.

5. Leg kostbare spullen uit het zicht.
6. Heeft u struiken rondom het huis? Zorg 

ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis 

voor buren en voorbijgangers goed te 
zien is.

7. Zorg dat er geen ladders, containers of 
andere hulpmiddelen bij uw woning 
staan die het makkelijk maken om naar 
binnen te klimmen.

8. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng 
hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

9. Verstop geen huissleutels onder een 
deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook 
voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.

10.Hang geen adreslabel aan uw 
sleutel(bos).

Voorkom woninginbraak!

 

Op woensdag 9 mei veranderde de Bel-
latrixstraat een dag in een heuse feestlo-
catie, want er viel zeker iets te vieren: de 
Bellatrixstraat is uitgeroepen tot “straat 
van de maand”! Bewoners, inclusief de 
bewonerscommissie en het Sociaal Wijk-
team Zee-en Duinwijk & IJmuiden-West 
hebben het straatfeest samen voorbereid. 
Om 16.00 uur was het eindelijk dan zover: 
het feest kon beginnen! Het weer werkte 

fantastisch mee. De bewoners hebben zelf 
gezorgd voor lekkere versnaperingen. Er 
waren bijvoorbeeld heerlijke oliebollen. 
Dankzij een behulpzame bewoner heeft 
de suikerspinmachine overuren gemaakt. 
Vervolgens konden de kinderen hun ener-
gie volop kwijt op het springkussen. Een 
geslaagd en erg gezellig straatfeest! (foto: 
gemeente Velsen)

Straat van de maand

Gaan ze verderop in de straat verbou-
wen? Wordt dat pand straks een café? Is 
er een straatbarbecue georganiseerd? 
Vanaf 31 mei kun je als inwoner van Vel-
sen digitaal bericht krijgen over wat er bij 
jou in de buurt gebeurt. Dat gaat via e-
mail of de app ‘Over uw buurt’ van Over-
heid.nl.

Hoe gaat het nu?
Nu staan aanvragen en besluiten over Vel-
sen op de gemeentelijke Infopagina in de 
Jutter en de Hofgeest. Dat blijft. Ze staan 
ook in het elektronisch gemeenteblad op de 
website www.velsen.nl – dát gaat straks an-
ders. 

Wat wordt er anders?
Vanaf 31 mei komen de aanvragen en beslui-
ten op de landelijke website www.offi  ciele-
bekendmakingen.nl te staan. Op de gemeen-
telijke website www.Velsen.nl komt daar 

een link naar toe. Hier kun je de besluiten 
van de afgelopen week of maand zien.

Wat zijn de voordelen?
Als inwoner kun je je aanmelden bij ‘Over 
mijn buurt’. De besluiten worden dan via de 
mail verstuurd. Ook is er een app voor Ap-
ple (iOS), Android en Windows. Je ontvangt 
op deze manier direct informatie over wat 
zich in je buurt afspeelt. Inschrijven kan via 
www.overuwbuurt.overheid.nl. Daar kun je 
zelf instellen welke berichten je wilt ont-
vangen, binnen een bepaalde straal om je 
huis of eventueel bedrijf.

Wat staat er op www.o  cielebekend-
makingen.nl? 
De bekendmakingen van bijvoorbeeld 
bouwplannen, vergunningen, bestem-
mingsplannen, lokale regelgeving en ver-
keersbesluiten.

Wat gebeurt er bij mij in de buurt?
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De gemeente Velsen sluit 2017 met een 
positief saldo af van 1,9 mln euro. Vrij-
dag 18  mei jl. werden de jaarstukken ge-
publiceerd: de jaarrekening en het jaar-
verslag. Centrale thema’s waren vier 
maatschappelijke vraagstukken: ieder-
een doet mee, aantrekkelijk Velsen, het 
klimaat, en samenwerking. Alle stukken 
staan op www.velsen.nl.

Hoe zorgen we ervoor dat in Velsen ieder-
een meedoet? In 2017 vulde Velsen dat on-
der andere in door initiatieven te onder-
steunen die daarover gaan, zoals de Walk of 
Peace en het Regenboogpad op Plein 1945. 
De aantrekkingskracht en dynamiek van 
Velsen kwamen bijvoorbeeld terug in de vi-
sie Rauwe Loper: ideeën voor herkenbare 
en aantrekkelijke routes naar de zee en de 

haven. En in het Techlab: een modern tech-
nieklokaal waar onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven samen werken aan de maak-
industrie van morgen. Velsen benutte kan-
sen voor en met het klimaat, door steeds 
meer oplaadpalen te plaatsen voor elektri-
sche auto’s, en door riothermie in te zetten 
(gebruik van de warmte van rioolwater). 
Een goede verhouding tussen inwoners, 
partners en overheid werd bevorderd door 
inwoners vaker voor te leggen wat zij van 
ideeën van de gemeente vinden en welke 
ideeën zij zelf hebben waar de gemeente op 
kan aansluiten.

Wie snel een indruk wil van de gemeente-
lijke fi nanciën in 2017 kan het Jaarverslag 
2017 in één oogopslag lezen; ook dat staat 
op www.velsen.nl.

Financiën Velsen 2017 op orde

Twee keer per jaar komt er een digita-
le nieuwsbrief uit met daarin informa-
tie en actuele zaken rond monumenten, 
archeologie en cultuurhistorie. Deze 
nieuwsbrief wordt gemaakt in samen-
werking met Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen. 

Naast uitgebreide informatie leest u ook 
suggesties voor lezingen, excursies en  

tentoonstellingen in de IJmondregio.  Ook 
is er altijd een overzicht van nieuwe pu-
blicaties op het gebied van monumenten 
en historie. Bent u nieuwsgierig en wilt u 
ook deze nieuwsbrief ontvangen?  Stuur 
dan een mail aan monumenten@velsen.
nl onder vermelding van uw naam, adres 
en e-mailadres. Of u kunt bellen met Ma-
sja Gemser (0255-567536) of Joke Groot 
(0255-567750).

Wist u dat...
er een digitale nieuwsbrief 
is over monumenten?

Monumentenzorg en Archeologie 

Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Foto Tata Steel

1Monumenteel 24 - april 2018

MONUMENTEEL

Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen we eigenaren van monumenten in Beverwijk, Heemskerk  en Velsen en andere belangstel-
lenden informeren over actuele zaken rond monumenten, archeologie en cultuurhistorie. In het kader van de regionale 
samenwerking wordt Monumenteel in IJmondiaal verband uitgebracht.

100 jaar Staal
Tata Steel viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum. Het beeldbepalende staalbedrijf staat bij velen synoniem voor 
IJmuiden. Vrijwel iedereen kent wel iemand die werkt of heeft gewerkt bij de in de volksmond nog steeds zo genoemde 
Hoogovens. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf voor de regio en daarbuiten van groot economisch belang. 

‘Zooals heden uit kleine vlam een groote brand, zoo ontstond uit kleine gedachte een groote schepping, dank zij aller 
eendracht, samenwerking en groote toewijding (Henri J.E. Wenckebach)’.

Op 20 september 1918 is de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. opgericht. De plannen 
voor dit bedrijf werden in 1917 door H.J.E. Wenckebach gepresenteerd. Hij wilde in Nederland een hoogovenbedrijf 
oprichten om Nederland minder afhankelijk te maken van de import van staal. Als vestigingsplaats werd gekozen voor 
IJmuiden, omdat het direct aan zee lag en het achterland over het Noordzeekanaal goed bereikbaar was. Een jaar later 
begonnen de bouwwerkzaamheden in de duinvallei De Breesaap. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer.

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

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
donderdag 31 mei 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd: 19.30 
uur

U bent van harte welkom de vergadering 
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen 
op de publieke tribune van de raadzaal. De 
raadsvergadering is zowel live als achteraf 
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering. Inspreken tijdens het 
Actualiteitenuurtje? Aanmelden kan tot 
op de dag van de vergadering tot 12.00 uur 
bij de gri¦  e via telefoonnummer 0255 - 
567502 of via de mail gri¦  e@velsen.nl met 
vermelding van het onderwerp, uw naam, 
e-mailadres en telefoonnummer. De gri¦  e 
neemt dan contact met u op.

De Agenda

MER-beoordelingsbesluit Orionweg
Sinds de sloop van een oude fl at van het Wo-
ningbouwbedrijf Velsen aan de Orionweg is 
er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegd. In dit ontwerpplan wordt voorge-
steld om op de locatie van de oude fl at drie 
woongebouwen te plaatsen. Voordat er een 
ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld 
neemt de gemeenteraad een besluit over het 
wel of niet opstellen van een milieue  ̈ ect-
rapportage (MER). Voordat een plan ter in-
zage komt moet de gemeenteraad een MER-
beoordelingsbesluit nemen. Dit is niet 
gebeurd. De raad neemt alsnog een besluit.

MER-beoordelingsbesluit bestem-
mingsplan Velserbroek
Het bestemmingsplan Velserbroek  wordt 
geactualiseerd. De raad moet een besluit 
nemen of er op grond van de Wet Milieube-
heer een verplichting geldt voor het opstel-
len van een milieue  ̈ ectrapportage (MER). 
Bij de actualisatie van het bestemmings-
plan Velserbroek blijkt het opstellen van 
een MER rapportage niet verplicht.

MER-beoordelingsbesluit bestem-
mingsplan Biezenweg
Voor de Biezenweg 70, waar voorheen tuin-
centrum Groenrijk was gevestigd, wordt 
een bestemmingsplan voorbereid. Voordat 

er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd neemt de gemeenteraad een 
besluit of er wel of geen milieue  ̈ ectrap-
portage (MER) moet worden opgesteld. De 
eigenaar heeft hiertoe een MER-notitie in-
gediend. Hieruit blijkt dat de verwachting is 
dat het toevoegen van twee woningen geen 
nadelige milieue  ̈ ecten zal hebben. Het col-
lege stelt de gemeenteraad dan ook voor te 
besluiten dat er geen MER-plicht geldt.

Gedragscode Privacy en persoonsgege-
vens gemeenteraad Velsen
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) van toe-
passing. Privacy en de zorgvuldige omgang 
met persoonsgegevens is voor de gemeen-
teraad een groot goed. Soms bevatten do-
cumenten privacygevoelige informatie. 
Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van en 
over bestuurders, ambtenaren en burgers. 
In het belang van de bestuurlijke transpa-
rantie stelt de gemeenteraad de Gedragsco-
de Privacy en Persoonsgegevens vast.

Afscheid en benoeming/beëdiging van 
wethouders

De gemeenteraad benoemt de  nieuwe wet-
houders die het college gaan vormen. Voor-
gedragen worden Bram Diepstraten (Velsen 
Lokaal), Jeroen Verwoort (VVD), Floor Bal 
(LGV), Sebastian Dinjens (GroenLinks) en 
Marianne Steijn (PvdA). Van de wethou-
ders Annette Baerveldt, Robert te Beest en 
Ronald Vennik wordt afscheid genomen. 

Toelating raadsleden
De raadsleden die aan het eind van de ver-
gadering benoemd worden als wethouder 
(Bal, Verwoort,  , hebben met ingang van 31 
mei 2018 hun ontslag ingediend. Hierdoor 
zijn er vacatures voor vier raadsleden. Deze 
raadsleden worden nu toegelaten en leggen 
de eed of belofte af.

Benoeming steunfractieleden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid 
zich te laten bijstaan door maximaal twee 
steunfractieleden.  Een steunfractielid mag 
deelnemen aan een sessie namens de be-
tre  ̈ ende fractie. Zij mogen niet deelnemen 
aan de raadsvergadering. Aan het eind van 
de raadsvergadering legt een aantal  steun-
fractieleden de eed of de belofte af.
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Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 11 mei 2018 tot en met 18 
mei 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Halkade 6, bouwen en uitbreiden van opslag-
ruimte voor vriesgoederen (14/05/2018)  
6336-2018
Lekstraat 28 ben – bov, samenvoegen du-
plexwoning (14/05/2018) 6575-2018
Gurvenlaan 2, vergroten woning d.m.v. uit-
bouw zij- en achtergevel (15/05/2018) 
6412-2018
Velserduinweg 248, wijzigen gevel van twee 
appartementen (17/05/2018) 6603-2018
IJsselstraat 10, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2018) 6670-2018

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 11, plaatsen afzinkkelder in 

achtertuin (15/05/2018) 6439-2018      
Rijksweg 134, renovatie- en herinrich-
tingswerkzaamheden nabij Beeckestijn 
(18/05/2018) 6665-2018

Velserbroek
Fregat 75, plaatsen zonnepanelen 
(16/05/2018) 6480-2018

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 91, plaatsen aanbouw 
(14/05/2018) 6353-2018
Molenveltlaan 35, plaatsen dakkapel 
(15/05/2018) 6388-2018
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen 
erker (16/05/2018) 6464-2018
Kerkerinklaan 17, plaatsen dakkapel 
(18/05/2018) 6678-2018

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., oprichten 
paardenbak (15/05/2018) 6418-2018
Wüstelaan 52, kappen boom (17/05/2018) 
6539-2018
Bloemendaalsestraatweg ong., kopersopties 

voor Blekersduin (17/05/2018) 6594-2018

Driehuis
P.C. Hooftlaan 62, plaatsen tuinpoort en 
schutting (13/05/2018) 6230-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Noord
Concordiastraat 79, realiseren bedrijfsge-
bouw (16/05/2018) 3521-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor evenement op 7 juli 2018 (2Generati-
ons Beach Edition) (18/05/2018) 3077-2018
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 

voor evenement op 8 juli 2018 (Thé Dansant 
@ The Beach) (18/05/2018) 3420-2018

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Avondvierdaagse, van 4 t/m 7 juni 2018 van 
17.00 tot 22.30 uur, locatie: sporthal Zeewijk  
(18/05/2018) 6635-2018

Driehuis
Jan van Zeelt Voetbaltoernooi, op 21 mei 
2018 van 10.00 tot 20.00 uur, locatie: Water-
loolaan 3 15/05/2018) 6390-2018

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Santpoort-Noord
Verkoop vleesartikelen,  op woensdag m.i.v. 
juni 2018, locatie: Hagelingerweg/Bur-
gemeester Weertplantsoen (16/05/2018) 
6499-2018

Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Kompasstraat 73, vergroten erker 
(14/05/2018) 4408-2018
Edisonstraat 15, plaatsen dakkapel 
(14/05/2018) 4871-2018
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appar-
tementen boven winkel (14/05/2018) 1764-
2018
Kraailook 8, oprichten berging (14/05/2018) 
4125-2018
Herculesstraat 6B, legaliseren schuur en 
wijzigen garagegevel (14/05/2018 3518-
2018
Schoutenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(17/05/2018) 5093-2018
Heerenduinweg 8, plaatsen blokhut t.b.v. 
opvang knaagdieren (17/05/2018) 4711-
2018

Santpoort-Noord
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen winkel-
pand met bovenwoning (14/05/2018) 1375-
2018
Groenelaantje 6 0043, plaatsen tuinhuisje 
met kas (16/05/2018) 4291-2018
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3 
en 5), plaatsen muziektent (17/05/2018) 
2070-2018
Burgemeester Enschedélaan 19, plaatsen 
dakopbouw (18/05/2018) 4947-2018

Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, legaliseren erfafschei-
ding (14/05/2018) 4996-2018
 
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken regels bestemmings-
plan voor 3 sportevenementen (Strong Vi-
king) op 19-20 mei, 26-27 mei en 13-14 ok-
tober 2018 (15/05/2018) 3142-2018

Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, wijzigen voorgevel 
(14/05/2018) 5226-2018

Velserbroek
Hogemaad 33, plaatsen 2 dakkapellen 
(14/05/2018) 5077-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
Velsen-Zuid
Strong Viking Hills, op 18, 19 en 20 mei en 
family edition op 26 en 27 mei 2018, locatie:  
Spaarnwoude (15/05/2018) 3187-2018

Driehuis
Avondvierdaagse,  van 29 mei  t/m 1 juni 
2018 18.00 tot 20.00 uur, locatie: Driehuis 
(18/05/2018) 3992-2018

Velsen-Noord
Avondvierdaagse, 19 t/m 21 juni 2018 
(17/05/2018) 3356-2018

IJmuiden
Vissenloop,  27 mei 2018 van 07.00 tot 
18.00 uur, locatie: IJmuiden en omgeving 
(23/05/2018) 3783-2018
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Meest complete drogist viert eeuwfeest

DA Ritskes 100 jaar
IJmuiden - Eigenlijk is elk be-
zoek aan DA Ritskes al een 
feestje, want die vijf gezellige 
dames zorgen dagelijks voor 
een topsfeer bij DA Ritskes aan 
de Frans Naereboutstraat. Het 
100-jarig bestaan van deze zeer 
complete drogisterij wordt vol-
gende week echter een enorm 
feest van voordeel en cadeaus. 
Dus mis het niet.

Elders in deze krant vindt u het 
complete aanbod van feestvoor-
deel, compleet met rad van for-
tuin, grabbelton en loterij voor el-
ke betalende klant. 
DA Ritskes bestaat op 28 mei pre-
cies 100 jaar. Drie generaties Rits-
kes hebben de zaak in 99 jaar 
groot gemaakt. Tegenwoordig zijn 
het de dames Wilma, Linda, Wen-
dy, Carmen en Marjo die samen 
de dienst uitmaken. Met een ei-
genaar op afstand die zorgt voor 
de scherpe inkoop van alle mooie 
producten. Deze vijf dames wer-
ken al sinds jaar en dag bij DA Rits-
kes en vormen samen het warm 
kloppend hart van de zaak. ,,Met 
twee volwaardige drogisten, een 

orthomoleculair therapeut, een 
assistent drogist en een drogist in 
opleiding, kun je wel zeggen dat 
er heel veel vakkennis in de winkel 
staat,’’ aldus Linda. ,,Onze Wilma is 
zo’n beetje ons ‘opperhoofd’, Wen-
dy is de orthomoleculair thera-
peut, Marjo onze oudste en Car-
men onze jongste. Als volwaar-
dig drogist ben je niet zo maar 
een verkoopster. Ons vak is zo in 
ontwikkeling dat wij bijna weke-
lijks bezig zijn met cursussen en 
opleiding. Als je er een week tus-
senuit bent geweest, loop je al bij-
na achter. Met alles op het gebied 
van medicijnen, vitamines, voe-
dingssupplementen, afslankpro-
ducten, huid- en haarverzorging 
zijn wij bekend. Wij kijken dan 
ook met angst naar supermark-
ten waar medicijnen zonder eni-
ge kennis van zaken over de toon-
bank gaan. Wij vragen altijd of de 
klant nog andere medicijnen ge-
bruikt, zoals bloedverdunners. Dat 
zijn belangrijke zaken en wij kun-
nen daar goed bij adviseren. Want 
ook dat hoort bij het vak.’’
DA Ritskes is beslist geen door-
snee drogist, want zij bieden ook 

plaats aan iriscopist Rob Heijm, 
die maandelijks op de donder-
dag klanten ontvangt. En eens in 
de twee weken houdt chiroprac-
tor Maarten den Baas spreekuur 
in de praktijkruimte boven. Ook 
boven de winkel heeft voorma-
lig DA-medewerkster Annemarie 
van der Vlugt haar eigen schoon-
heidssalon Marie-Beau. Voor al de-

ze specialisten kunnen in de win-
kel of telefonisch afspraken wor-
den gemaakt. Dan zijn er ook nog 
de bekende Eyelove brillen die 
in de winkel worden aangeme-
ten. Want zo compleet is DA Rits-
kes. Stap dus volgende week ze-
ker even binnen om te feliciteren 
of bel 0255-515207. (foto: de Jut-
ter/de Hofgeest) Toys for boys!

Mannenweekend 
bij Patrick van Keulen
IJmuiden - Welke man houdt er 
nu niet van snelle auto’s, racen, 
bier en vlees van de BBQ? Patrick 
van Keulen Mannenmode/Casual 
Jeans staat zaterdag en zondag in 
het teken van toys for boys.
Tijdens het mannenweekend kan 
iedereen los gaan in de racesi-
mulator, genieten van de prach-
tige Porsche Targa, biertjes proe-
ven van de Drankenier IJmuiden 
of die ene gouden tip vragen aan 
de BBQ-mannen van Van Es Cate-
ring & Partyservice!

Maar er is meer. Bij besteding van 
150 euro aan PME-kleding krijgt 
je een gratis PME BBQ-schort ca-
deau. De stoere BBQ die in de 
winkel staat wordt verloot onder 
de kopers.
Speciaal voor het mannenweek-
end is de winkel zondag extra ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Dankzij de televisie (beschikbaar 
gesteld door Expert Wisker) hoef 
je tijdens het shoppen niets te 
missen van de Formule 1 in Mo-
naco! (foto: aangeleverd)
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

We worden bij het doen van 
boodschappen dikwijls gecon-
fronteerd met de vraag: ‘Wilt u 
zegeltjes?’. Ondernemers hopen 
met zulke spaaracties klanten 
aan zich te binden. Afgelopen 
maand kreeg je bij de Dekamarkt 
aan het Zeewijkplein voor elke 
10 euro aan boodschappen een 
pakje met voetbalplaatjes. Onder 
de titel ‘Spaar voor sporters uit 
jouw buurt’ hebben diverse �lia-
len van de Dekamarkt in Noord-
Holland plaatjes met leden van 
lokale sportverenigingen bij de 
boodschappen gegeven. In Vel-
sen waren dat Terrasvogels bij 
het �liaal in Santpoort-Zuid, V.S.V. 
in Velserbroek en Stormvogels in 
Zeewijk. Als verzamelaar van (bij-
na) alles wat met IJmuiden te ma-
ken heeft en als klant van de su-
per in Zeewijk kon ik niet ach-
terblijven als deelnemer aan de-
ze typisch IJmuidense spaaractie. 
Via boodschappen, ruilen en met 
hulp van medespaarders heb ik 
mijn ‘smoelenboek’ van Stormvo-
gels vol gekregen.
Stormvogels is een echte IJmui-
dense vereniging. Het bij het 

honderdjarig bestaan van de ver-
eniging in 2012 uitgegeven ju-
bileumboek biedt ons een kijk-
je in het rijke en sportieve ver-
leden en heden van de ‘club’. Tot 
1900 is voetbal in Nederland een 
spel van en voor de ‘gegoeden’. 
Vanaf rond 1900 wordt het een 
volksspel. In IJmuiden bestaan 
enkele voetbalverenigingen, die 
niet zijn aangesloten bij de Ne-
derlandse Voetbalbond. Om de 
IJmuidense voetballers de kans 
te geven om in bondsverband 
te spelen, wordt in 1912 IJVV 
Stormvogels opgericht, waar-
in het al bestaande IJVV is opge-
nomen. De eerste paar seizoenen 
speelt Stormvogels op ‘het landje 
van Gerrits’, een gehuurd terrein 
grenzend aan het Wijk aan Zeeër-
voetpad, de latere Wijk aan Zee-
erweg.
Begin seizoen 1914-1915 ver-
huist de vereniging naar de Kick-
vorsch. Het terrein, dat naast dat 
van VSV ligt, wordt gehuurd van 
Jonkheer Boreel van Hogelan-
den. Het ligt in het gebied dat 
tegenwoordig wordt omsloten 
door de Scheldestraat, Maas-

straat, Spaarnestraat en de Lange 
Nieuwstraat. Met ingang van sei-
zoen 1942-1943 worden de clubs 
door de Duitsers verdreven van 
hun terrein. Stormvogels speelt 
tot in 1945 bij Terrasvogels in 
Santpoort, en daarna tot in 1948 
bij EDO op het Noordersportpark 
in Haarlem. Intussen zijn Storm-
vogels en VSV in gesprek met 
de gemeente om terug te ke-
ren naar de Kickvorsch. Helaas 
is dat terrein inmiddels bestemd 
voor woningbouw. Maar in 1948 
wordt Sportpark Schoonenberg 
geopend. Vanaf dan tot in 1963 is 
Schoonenberg de thuisbasis van 
Stormvogels.
In de jaren vijftig gaat Stormvo-
gels in het betaalde voetbal spe-
len. In 1963 richten Stormvogels 
en VSV samen Telstar op als club 
voor het betaalde voetbal. Als 
Stormvogels dan weer de ama-
teurstatus aanneemt, zit de ver-
eniging alweer zonder veld en 
wordt gespeeld bij Waterloo 
in Driehuis. In september 1968 
(over enkele maanden dus 50 
jaar geleden!) wordt Sportpark 
Zeewijk geopend. Sindsdien is 
dit de thuisbasis van IJVV Storm-
vogels.
PS Op zaterdag 26 mei vindt in 
de kantine van Stormvogels van 
12.00 tot 13.00 een ruilbeurs van 
Stormvogels-plaatjes plaats!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor IJVV Stormvogels.

Lisette van Dijk: ‘Tandarts 
is een fantastisch vak

Lisette werkt regelmatig met 
angstige patiënten die soms al 
jaren niet meer bij de tandarts 
zijn geweest. ,,We werken stap 
voor stap aan vertrouwen. De 
persoon in de stoel leert dat hij 
de kapitein op het schip is. Tij-
dens de intake nemen we alle 
tijd om het angstprobleem te 
bespreken. Als we de pijn kun-
nen wegnemen en het tand-
vlees weer gezond is, loopt de 
patiënt toch weer blij de deur 
uit. Daarnaast doe ik ook es-
thetische tandheelkunde, dat 
is het mooi maken van het ge-
bit, in alle facetten. Bijvoor-
beeld tanden bleken, wat bij 
ons deskundig en zonder ge-
vaar voor het tandvlees of het 
glazuur gebeurt.’’
Bij Kliniek Noordzee werken vijf 
tandartsen, waarvan twee ge-
specialiseerde tandartsen. Van 
beugels tot protheses en klei-
ne operaties zijn mogelijk bij 
deze kliniek. Lisette:,,Het gro-
te voordeel van Kliniek Noord-
zee vind ik al die disciplines 
terwijl we toch een persoon-
lijke aanpak hebben. Ik moest 
in het begin even wennen aan 
de ‘twee stoelen’ per tandarts, 
maar nu heb ik ervaren dat we 
juist daardoor alle tijd voor de 
patiënt hebben. Onze tand-
artsassistenten zijn daarbij on-
misbaar. Zij zijn allen opge-
leid voor het maken van de fo-

to’s en kleine behandelingen; 
ze zijn eigenlijk ons tweede 
paar handen en ogen. We vor-

men samen met de mondhygi-
enistes, assistenten, receptio-
nistes en praktijkmanager An-
nemieke Landman een fantas-
tisch team. Regelmatig overleg 
zorgt ervoor dat we elkaar kun-
nen steunen en dat we van el-
kaar leren.’’

IJmuiden - Lisette van Dijk is een van de vijf tandartsen bij Kliniek 
Noordzee. ,,Een fantastisch vak’’, zegt ze. ,,Je bent sociaal bezig, 
werkt met je handen en ook de technische vernieuwingen in het 
vak boeien me. Ik zou niet anders willen.’’

Korenfestival zaterdag 
in Vellesan College
IJmuiden - Zaterdag 26 mei or-
ganiseert de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap (VG) voor 
de negende keer het korenfes-
tival Velsen Zingt! Van 13.00 tot 
22.00 uur laten 18 koren zich ho-
ren in het Vellesan College (in-
gang P.J. Troelstraweg). De toe-
gang is gratis. De deelnemende 
verenigingen bieden het publiek 
een kijkje in de gevarieerde we-
reld van de zang. Van shanty tot 
pop en van oratorium tot jeugd-
musical en opera. Het korenfesti-
val wordt om 12.50 uur geopend 
door de wethouder van cultuur 

Haarlem - Cure4Life, het gezonde antwoord op overgewicht sinds 
2010, verhuist de praktijk in Haarlem naar De Swarrelsstraat 14. 
De praktijkruimte is gelegen in een rustige omgeving aan het En-
gelandpark.

Cure4Life verhuist praktijk 
naar Haarlem-Zuid

Cure4Life heeft tevens een nieu-
we lifestyle coach in Haarlem; Ir-
ma Dekker. Zij heeft de praktijk 
van Mark Miedema, nu werkend 
op het hoofdkantoor, na drie jaar 
overgenomen.  Irma Dekker heeft 
jarenlange ervaring op het ge-
bied van coaching, zowel wat be-
treft lifestyle, als vaak gerelateer-
de problematiek. Stress en emo-
ties kunnen een enorme invloed 
hebben op het eetgedrag. 
Daarbij is Irma ook ervaringsdes-
kundige. Zij heeft zelf het Cure-
4Life programma gevolgd en is 
sindsdien op gewicht. ,,Ik wist na-
tuurlijk zelf al heel veel over voe-

ding, maar had niet gedacht zo 
goed af te vallen en op gewicht te 
blijven. En geheel op een gezon-
de en verantwoorde wijze.”
Irma wordt ondersteund door het 
medisch team van CureLife. Op 
basis van een uitgebreide medi-
sche vragenlijst, bloed- en uri-
neonderzoek stellen zij een per-
soonlijk voedingsprogramma sa-
men. De kracht zit in de hoeveel-
heden en combinaties. 
Het traject begint met een infor-
matief consult van 75 minuten. 
Deze is geheel vrijblijvend. 
Zie ook www.cure4life-haarlem.
nl. (foto: aangeleverd)

van de gemeente Velsen. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit: 13.00 
uur Zanggroep Sparkle Velsen, 
13.30 uur Shantykoor Nortada, 
14.00 uur Naaldkoor Santpoort, 
14.30 uur A Capella Groep Bro-
thers-4-Tune, 15.00 uur Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden, 15.30 uur 
Popkoor Zingsation, 16.00 uur 
Vrouwenshantykoor Grace Dar-
ling, 16.30 uur Het Amusements-
koor Velsen, 17.00 uur COV IJmui-
den, 17.30 uur Popkoor MultiVo-
caal, 18.00 uur Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem, 18.30 
uur Shantykoor ‘t Staende Tuygh, 
19.00 uur Gezelligheidskoor � an-
ders, 19.30 uur Vocalgroup Ciga-
le, 20.00 uur Gezelligheidskoor 
De Delta Singers, 20.30 uur Vel-
ser Operagezelschap Bel Can-
to, 21.00 uur Popkoor Decibel en 
21.30 uur Het Muzikaal Gezellig-
heidskoor.
Met hun repertoire willen de ko-
ren het publiek een gezellige en 
gevarieerde dag bezorgen. Zie 
ook www.velsergemeenschap.nl.

Gemeente boekt 
positief saldo in 2017
Velsen - Het college van burge-
meester en wethouders heeft vori-
ge week de jaarrekening over 2017 
gepresenteerd, met een positief 
saldo. Verheugend nieuws, want 
dat betekent dat de gemeente �-
nanciëel gezond is. Er staat na alle 
kosten en winsten nog 4,6 miljoen 
op de rekening per 1 januari 2018. 
Dankzij grond- en vastgoedverko-
pen is de balans toch goed uitge-
vallen. Bij de jaarrekening gaat het 
niet alleen over cijfers, maar ook 
over wat er in dat jaar is bereikt. En 
ook dat is niet gering. Want dat ie-
dereen in Velsen meedoet is bewe-
zen dankzij initiatieven als de Walk 
of Peace en een Regenboogpad en 
een nieuwe participatieraad.  
Ook is hard gewerkt aan het ver-
groten van de aantrekkingskracht 
van Velsen. Met de Visie Rauwe Lo-
per werden de routes naar zee op-
geruimd en aantrekkelijker. Strand 
Noordpier kreeg een nieuwe im-
puls. Er was een Streetartfestival bij 
de Halkade, De Week van de Indu-
striecultuur, een prachtig Haven-
festival en een nieuw Techlab waar 

onderwijs, onderzoek en bedrijfs-
leven samen werken aan de maak-
industrie van de toekomst. In het 
nieuwe SHIP krijgen bezoekers in-
formatie over de grootste zeesluis 
en bedrijvigheid in de haven. 
Een andere belangrijke opdracht 
is duurzaamheid. Velsen werkt aan 
vermindering van de CO2-uitstoot 
en klimaatneutraler worden en 
aan een energietransitieplan om 
aardgasvrij te worden. Bij het Velle-
san College wordt riothermie toe-
gepast, warmte uit het riool om de 
school te verwarmen. Onderzocht 
wordt of dit op meer plaatsen kan. 
En er komen steeds meer laadpa-
len voor elektrische auto’s.
Velsen is samenspel. Daarom 
wordt hard gewerkt aan een goe-
de verstandhouding tussen be-
woners, partners en overheid. Bij-
voorbeeld door vaker dan vroeger 
te vragen naar ideeën en voorstel-
len, �itspeilingen via Facebook, de 
Burgertop met tientallen ideeën. 
En een Mediateam houdt op Face-
book en Whatsapp bij wat Velsena-
ren zeggen over hun gemeente. 
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24 MEI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Opening expositie Eric van He-
mert in het gemeentehuis van 
Castricum, 19.30 uur. Expositie is 
te zien tot 21 september.

25 MEI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Stripdagen Haarlem van 25 mei 
tot en met 3 juni.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Ho�eswandeling van het Gil-
de Haarlem. Start 13.30 uur van-
af Museum Haarlem. Kosten 4,- 
Aanmelden via gildewandelin-
gen@gmail.com of www.gilde-
haarlem.nl

(foto: aangeleverd)
Optreden Projectkoor Kamabaro 

in de Engelmunduskerk in Drie-
huis. Aanvang 19.30 uur. Thema: 
‘Maria door de eeuwen heen ge-
zongen’.

(foto: aangeleverd)
Kennismaken met tennis bij TC 
de Gieteling, Rooswijkerlaan 2a 
op Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord. Van 19.00 tot 22.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Orgelconcert in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. The-
ma: ‘Bach lichtvoetig...’. Aanvang 
20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Cello en piano in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

(foto: aangeleverd)
Film over bijzondere reis Plastic 
Soup Surfer Merijn Tinga in Thea-
ter De Beun in Heiloo, 20.00 uur. 
Toegang gratis dankzij een �nan-
ciële bijdrage van gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo. Merijn Tinga is aanwezig. 
Aanmelden noodzakelijk: aan-
melden@bureaucirculus.nl. 

(foto: aangeleverd)
Podium Victorie in Alkmaar viert 
de eerste verjaardag van het nieu-
we pand aan de Pettemerstraat 

▲

met gratis toegankelijk concert 
van Gallowstreet, 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Luna Kamerkoor - Een Moderne 
Mis - in de Cultuurkoepel Heiloo, 
20.15 uur. 

(foto: Daniel J. Ashes)
Rapper Diggy Dex in De Vest in 
Alkmaar, 20.30 uur. 

26 MEI
Ko�erbakmarkt op Plein 1945 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.

Mannenweekend bij Patrick van 
Keulen Mannenmode aan de Lan-
ge Nieuwstraat 787 in IJmuiden. 

Dr. Grill Barbecue Festival bij Tuin-
centrum Osdorp, Osdorperweg 
247 Amsterdam. Zie ook www.os-
dorp.nl. Toegang tot het Dr. Grill 
Barbecue Festival is gratis.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ 
van Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber.

Achtien optredens tijdens ko-
renfestival Velsen Zingt georga-
niseerd door Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap. Locatie Vel-
lesan College, P.J. Troelstraweg. 
Van 13.00 tot 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Nationale WandelCoachDag: Ken-
nismaken met een nieuw feno-
meen, wandelcoaching! De wan-
delingen starten bij parkeerplaats 
Duin en Kruidberg. Er zijn drie in-
dividuele wandelingen: 13.30, 
14.30 en 15.30 uur. Elke wande-
ling duurt 45 minuten. Aanmel-
den voor één van de wandelin-
gen kan via anee@srckl.nl of 06-
47325563. Voor meer info: www.
srckl.nl. Deelname is gratis.

(foto: Martin Waalboer)
North Sea Poetry vanaf 16.00 uur 
op het terras van restaurant De 
Oude Keuken en omgeving en 
avondprogramma in het Ketel-
huis. Een mix van zeer uiteenlo-
pende woordkunstenaars uit Ne-

derland en België. Info: www.
northseapoetry.nl. Foto: de Rot-
terdamse rapper Elten Kiene 
(links) met de Castricumse dich-
ter Thomas Möhlmann. 

Gildewandeling met Gilde Haar-
lem vanaf de eeuwenoude Haal-
remmer Hout via omwegen naar 
het Nieuwe Kersplein. Start 13.30 
uur vanaf Dreefzicht. Aanmelden 
via gildewandelingen@gmail.
com of www.gildehaarlem.nl

Grachtenparade Alkmaar Pride 
start 14.00 uur bij de Accijnstoren 
aan de Bierkade, eindigt 16.00 
uur met feest bij de Waag.

(foto: Jeroen Les)
Rayen Panday (cabaret) in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. 

27 MEI
Vissenloop IJmuiden. Zie ook 
www.vissenloopijmuiden.nl

Ko�erbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 15.00 uur. Om 7.30 mag men 
het terrein oprijden.

Mannenweekend bij Patrick van 
Keulen Mannenmode aan de 
Lange Nieuwstraat 787 in IJmui-
den.

Dr. Grill Barbecue Festival bij Tuin-
centrum Osdorp, Osdorperweg 
247 Amsterdam. Zie ook www.os-
dorp.nl. Toegang tot het Dr. Grill 
Barbecue Festival is gratis.

Optreden koor Newspirit tijdens 
de viering in de Oud-Katholieke 
Kerk, Kon. Wilhelminakade Oude 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.

Muzikale Duo Dag in Kunsten-
centrum Velsen, P.J. Troelstraweg 
20 IJmuiden. 

Roeiwedstrijd Spaarne Lenterace. 
Start op de Ringvaart nabij wijk 
Merlenhoven en eindigt voor het 
clubgebouw aan het Spaarne. Zie 
ook www.lenterace.nl en www.
hetspaarne.nl

Rondrit met fotostop over ter-
rein Tata Steel. Vertrek 10.45 
uur vanaf station Velserbosch, 
Wenckebachstraat 1 Velsen-
Noord. Zie ook www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Action Sunday bij ActionPlanet, 
Laaglandersluisweg 12. Zie ook 
www.actionplanet.nl.

(foto: aangeleverd)
Lente Fair op landgoed Willebror-
dus in Heiloo, 11.00-17.00 uur. 

(foto: F. Braaksma)
Fort aan den Ham, Busch en Dam 
13 in Uitgeest is open voor pu-
bliek van 11.00 tot 16.00 uur. 

Tata Steel zoekt dansers en houdt 
een castingsdag voor iedereen 
tussen de 18 en 35 jaar voor ju-
bileumshow ‘Door het Vuur’ van 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

hun 100-jarig bestaan. Aanvang 
11.00 uur.

Optreden IJslandse zangeres 
Björk Nielsdóttir in de Oude Kerk, 
kerkplein 1 Spaarndam tijdens �-
nissage. Aanvang 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

(foto: Romy van Leeuwen)
Mirjam Rotenstreich vertelt bij 
Boekhandel Laan in gesprek over 
de totstandkoming van haar 
boek ‘Tonio’s Blik’. De lezing (gra-
tis toegang) begint om 14.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Lamy Trio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Optreden Camerata RCO in de 
Oude Kerk, Kerkplein 2 Spaarn-
dam. Aanvang 15.00 uur, kerk 
open 14.30 uur.

(foto: Christiaan Bloem)
Meneer Monster i.s.m. CDP The-
atre Producers met ‘De waanzin-
nige boomhut van 13 verdiepin-
gen’ (5+) in De Vest in Alkmaar, 
14.30 uur. 

(foto: aangeleverd)
Blues bij Mezza Luna met optre-
den John the Revelator om 15.30 
uur, toegang gratis. 

28 MEI

(foto: Fons Duin)
Open repetitie musicalvereniging 
Time Square ‘Jekyll & Hyde’ in 

dorpshuis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, 19.30 uur. 

29 MEI
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

30 MEI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

(foto: Els Zweerink)
Stadsschouwburg Velsen: Stand-
up comedian Martin Koning. Aan-
vang 20.15 uur.

31 MEI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. 

IJmuiden - Zaterdag 26 mei 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
weer een leuke ko�erbakmarkt 
gehouden op Plein 1945. Er zal 
weer van alles te koop zijn. Wie 
ook zijn overtollige spullen wil 
verkopen kan een kraam huren. 
Bel voor meer informatie of re-
severingen voor een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende ko�erbakmarkten zijn 
op 9 juni, 14 juli, 4 augustus en 13 
oktober.

Kofferbakmarkt
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Wopsie Topsie weer 
groot succes
Regio - Onder een stralende 
pinksterzon werd voor het 61e 
jaar het Wopsie Topsie Kamp ge-
houden. Dit jaar werden de tent-
jes en stormlampjes neergezet 
op camping De Kolibrie in War-
menhuizen.
Thema was Boerderij en door 
het hele kamp kwam dit thema 
terug. Van koetjesrepen bij het 
drinken tot ‘ik ga naar de boer-
derij en neem mee’ en fraaie 
Gouden Klompen als prijsjes 
voor de recordspelen op zon-
dagmiddag.
De 42 deelnemers vermaakten 
zich kostelijk. Speurtocht, samen 
zingen en ook het creatieve zon-

dagochtend programma wer-
den enthousiast meegedaan.
Niet alleen was er het thema in 
de spelletjes, maar er bleek een 
“moord” gepleegd te zijn en 
een heus moordspel ontvouw-
de zich over de drie dagen. Uit-
eindelijk bleek na intensieve ver-
horen en diverse hints dat twee 
schoonzusters in de leiding het 
aan de stok hadden gekregen en 
elkaar naar het leven hadden ge-
staan. Gelukkig konden beiden 
het lachend navertellen.
Aan het eind van het kamp werd 
nog een kers op de taart ge-
plaatst voor twee deelnemers en 
6 leiders. Samuel Volp werd uit-

geroepen tot Sportman van het 
Jaar en Sophie Hoogendoorn 
werd Sportvrouw van het Jaar.
Renske Gorter, Tino Roeland en 
Louis Rademakers bleken tot 
hun grote verbazing uitgeroe-
pen tot Lid van Verdienste van 
de Sportbond IJmuiden voor 
hun grote en langdurige inzet 
voor het kamp. Geert Velzel, Arj-
en Velzel en Ingrid Maas wer-
den zelfs benoemd tot erelid. 
Zo kreeg het kamp een feeste-
lijk einde. Volgend jaar Pinkster 
staan de tentjes van Wopsie Top-
sie weer op De Kolibrie. Medio 
maart start de inschrijving. (foto: 
aangeleverd)

Waterloo speelt 
bekerfinale G-voetbal
Driehuis - Op een goedgevuld 
Immerhorn sportpark zijn bij VV 
Dindua afgelopen zaterdag de 
beker�nales van het G-voetbal 
gespeeld.Zowel G1 als G2 van 
Waterloo zijn per luxe touring-
car met Van der Valk Group van-
uit Driehuis om 13.00 uur vertrok-
ken. Dit werd mogelijk gemaakt 
door sponsoren, EP Tol, Duijn en 
Zonen,Aannemingsbedrijf Holle-
man en Zonen en FMTC.
De reis had nog enig vertraging 
want de spelers van G2 moesten 
eerst nog zelf voetballen. Nadat 
zij allen gearriveerd waren kon 
de reis naar Enkhuizen beginnen. 
Vooraf eerst nog warmlopen en 
daarna nog even in de kleedka-
mer gereed maken voor de wed-
strijd.
Onder groot applaus kwamen 
de spelers het veld op, waar oud-
scheidsrechter Jan Keizer de af-
trap voor zijn rekening nam. De 
wedstrijd ging goed van start. De 
paal en de lat werden goed ge-
raakt en door goed keeperswerk 
van Fortius bleef het doelpunt 

van Waterloo uit. Fortius was echt 
de uitblinker was de hele wed-
strijd.
Maar na enige tijd kreeg Waterloo 
de bal tot aan de keper van Forti-
us. Deze bracht de bal zeer goed 
naar voren, waarbij Waterloo 0-1 
achter kwam. Tot aan de rust vie-
len er nog twee tegen doelpun-
ten, ruststand 0-3. Na de rust 
werd er volop in de aanval ge-
voetbald waardoor er toch enige 
gaten in de verdediging vielen, 
0-5 stond genoteerd. Waterloo 
had geen geluk, en toen kwam 
eindelijk door goed voetbal het 
Waterloo doelpunt, gemaakt 
door goed werk over rechts, eind-
stand 1 – 6.
De Waterloo G-voetballers moes-
ten hun meerdere erkennen in te-
genstander Fortius G1, maar wa-
ren met de tweede prijs toch ont-
zettend in hun nopjes!
Alle Waterloo G-ers en aanhang 
bedanken de sponsoren die het 
gehele jaar en deze dag en de 
sportkleding mogelijk maakten! 
(foto: aangeleverd)

Bourgondisch fietsen
IJmuiden - Prachtig weer, heerlijke bieren, lekkere hapjes en ruim 650 
deelnemers. De veertiende editie van de Bourgondische Fietstocht 
was er weer één voor in de boeken. De route voerde de �etsers langs 
horecazaken in Velsen-Zuid, Velserbroek, Spaarndam, Haarlemmerlie-
de, Overveen en Bloemendaal. De herfsteditie vindt plaats in oktober. 
(foto: Yvonne van Tunen)

Negen jaar cel geëist tegen verdachte 
van dodelijke steekpartij in IJmuiden

In de nacht van 9 op 10 april 2017 
tro�en vier jonge mannen elkaar 
in IJmuiden. De ontmoeting was 
bewust gepland en vond plaats in 
een verlaten steeg om de hoek bij 
een tankstation aan de Betelgeu-
zestraat. De aanleiding voor dit 
tre�en zou liggen in een con�ict 
tussen het latere slachto�er en 
een vriend van de verdachte. Bei-
de mannen hadden iemand mee-
genomen.
Uit verklaringen is gebleken dat 
tijdens de ontmoeting over en 
weer wordt gescholden. Vervol-
gens benaderde de vriend van de 
verdachte het andere tweetal in 
een soort gevechtshouding. Daar-
op werd hij door het latere slacht-
o�er knock-out geslagen, die 
daarna wegliep uit de steeg. Dat 
vormde voor de verdachte aanlei-
ding om hem achterna te gaan en 
op het slachto�er in te steken.
De o�cier van justitie over dat 

moment: ,,Hij stak niet eenmaal, 
maar meerdere keren. De vriend 
van het slachto�er probeerde 
hem te beschermen en de aan-
val af te wenden, maar raakte 
daarbij zelf gewond. De verdach-
te ging vervolgens door met het 
op beestachtige wijze insteken 
op het slachto�er, ook nadat de-
ze riep ‘help, help, ik ga dood’.’’ 
Het slachto�er overleed diezelfde 
nacht aan de gevolgen van twaalf 
messteken.
De zaak is bij verstek behandeld, 
oftewel in afwezigheid van de 
verdachte zelf of een raadsman. 
Direct na de steekpartij is de ver-
dachte gevlucht naar een land, 
waar de mogelijkheden voor uit-
levering problematisch en zeer 
tijdrovend zijn. Tegen hem loopt 
een internationaal opsporingsbe-
vel. Zodra hij het land verlaat kan 
hij worden opgepakt.
De o�cier van justitie rekent het 

de verdachte zwaar aan dat hij 
geen enkele verantwoordelijk-
heid heeft genomen voor zijn 
daad. ,,Hij heeft ervoor gekozen 
om uit Nederland weg te vluch-
ten. Hij heeft zich daarmee wil-
lens en wetens onttrokken aan 
de Nederlandse autoriteiten en is 
gewoon door gegaan met zijn le-
ven.’’
De o�cier vervolgt: ,,De verdach-
te heeft geen verklaring afgelegd 
over hetgeen zich heeft voorge-
daan in de nacht van 9 op 10 april 
2017. Ook was er, in aanloop naar 
zijn berechting, geen mogelijk-
heid om onderzoek te doen naar 
de geestvermogens van de ver-
dachte. Daardoor heeft het OM 
geen goed zicht op eventueel re-
cidivegevaar en dus ook geen 
zicht op de noodzaak van een be-
handeling om recidive te voorko-
men.”
Juist daarom past in de ogen 
van het OM een lange gevange-
nisstraf ter bescherming van de 
maatschappij, ondanks de jonge 
leeftijd van verdachte. De recht-
bank doet naar verwachting uit-
spraak op 5 juni.

IJmuiden - De o�cier van justitie van het Openbaar Ministerie 
Noord-Holland heeft negen jaar gevangenisstraf geëist tegen 
een 20-jarige man. Hij wordt verdacht van het opzettelijk dood-
steken van een 18-jarige Haarlemmer en van toebrengen van 
zwaar lichamelijk letsel aan een 20-jarige plaatsgenoot.

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Het huisdier van deze 
week is Gra�. Gra� is een gecas-
treerde reu van 6 jaar; een Dober-
mann. Gra� is een echte dober-
mann; een vrolijke, enthousiaste 
en ietwat lompe aanwezige kerel. 
Hij is vriendelijk naar mensen en 
gaat graag mee uit wandelen.
 Gra� is niet gewend aan kinde-
ren in huis en heeft ook nooit 
met katten samen gewoond. Hij 
heeft geen problemen met teef-
jes maar is wat feller naar andere 
reuen; daar moet je wel rekening 
mee houden vooral in het begin 
als de band nog aan het opbou-
wen is. Als Gra� goed gewend is 
kan hij ook prima een paar uur-
tjes alleen thuis zijn. Gra� is in de 
auto in het begin wat nerveus. 
Voor de liefhebber is hij een ab-
solute topper.
Voor meer informatie over Gra� 
en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken bel met het 
Kerbert Dierentehuis aan de Hee-
renduinweg, 0255-515744. Het 
asiel is open van maandag tot en 
met vrijdag tussen 10.00 en13.00 

uur en tussen 14.00 en 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur. Of kijk op www.dieren-
bescherming.nl, twitter:@dieren-
bescherming en Facebook.com/
dedierenbescherming. (foto: aan-
geleverd)

Velsen - Sander Smeets van D66 
Velsen heeft het college vragen 
gesteld over het verkleinen van de 
honden-losloopplaatsen in het Rij-
kenspark, Park Velserbeek en het 
Watertorenpark. Tegen de beslis-
sing is een petitie opgesteld, die is 
ondertekend door 1700 Velsena-
ren. De petitie stelt dat er steeds 
minder losloopplaatsen overblij-
ven, zeker nadat die in Beeckes-
tijn en de Westbroekplas zijn ver-
kleind. De hondeneigenaren heb-
ben nooit de mogelijkheid gekre-
gen om te participeren in de be-
sluitvorming. D66 heeft daarom 
vragen gesteld hierover. Burge-
meester Dales en wethouder Bal 
hebben geantwoord dat er niet 
minder losloopplaatsen zijn, want 
er zijn zelfs losloopplaatsen bij-
gekomen, onder andere bij Groot 
Helmduin in IJmuiden en bij de 
J.M. Van Mauritslaan in Santpoort-
Noord en een tijdelijk losloopveld 
bij de braakliggende bouwter-
reinen van de Binnenhaven, Zee-
weg in IJmuiden. Er is inderdaag 
geen inspraak over het verkleinen 
van de losloopplaatsen geweest, 
maar wel zullen er nu hoorzittin-
gen plaatsvinden over de 30 in-
gediende bezwaarschriften en het 
college gaat in gesprek met de in-
dieners van de petitie. Ook wordt 
de algehele situatie nog geëvalu-
eerd. Het college is van mening 
dat de parken beter toegankelijk 
worden voor iedereen. Ze zijn im-
mers niet verboden voor honden, 
maar er komt een gedeelte waar 
wandelaars ongestoord kunnen 
wandelen. Er is geen o�cieel hon-
denbeleid, maar volgens de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
kan het college losloopplaatsen 
aanwijzen. De gemeenteraad was 
zeker betrokken bij de beslissing 
over de losloopplaatsen. In 2016 
waren er 27 bijtincidenten, waar-
van ongeveer de helft met men-
selijke slachto�ers. Na een ernstig 
bijtincident zijn raadsvragen ge-
steld, waarna in maart van dit jaar 
is afgesproken aanlijnzones aan te 
leggen.

Geen 
participatie over 
losloopplaatsen

Regio - De jaarrekening 2017 van 
Spaarnwoude maakt duidelijk dat 
er een tekort van 1,9 miljoen euro 
is. Samen met andere gemeenten 
en provincie Noord-Holland is Vel-
sen wordt hierover gesproken. Er 
zijn verschillende scenario’s om te 
komen tot een betere meerjaren-
begroting. In 2018 gaat Velsen in ie-
der geval 155.000 euro meer beta-
len om de problemen op te lossen.

Spaarnwoude 
heeft geld 
tekort

Santpoort-Zuid - Omwonenden 
van de Brederoodseweg mogen 
zich bemoeien met de nieuwe in-
richting van de Brederoodseweg. 
De gemeente komt met vier vari-
anten. Tot en met 2 juli kan men 
nog inspreken.

Plannen Brede-
roodseweg

IJmuiden - Er staat nogal wat in de 
planning voor de omgeving Spaar-
nestraat en Merwedestraat. De rio-
lering is aan vervanging toe. Met-
een zullen de straten worden her-
ingericht. De nieuw te bouwen su-
permarkt en woningen aldaar moe-
ten ook nog een aansluiting op 
de bestaande wegen krijgen. Be-
kend is al dat het gebied rondom 
de nieuwe Vomar een hoogwaar-
dige uitstraling met nieuwe bomen 
krijgt. Tot en met 2 juli is het moge-
lijk om de plannen te bekijken en je 
mening hierover te geven. 

KPN locatie
in de inspraak

Formatie krijgt inhoud
Velsen - Donderdagavond is bij 
de gemeenteraadsvergadering 
weer pittig gedebatteerd over 
het Raadsakkoord dat door lei-
dende partij Velsen Lokaal is aan-
gedragen. Niet alle partijen zijn 
het eens met het verloop. Er is nu 
een werkgroep gevormd, waar 
niet alle partijen aan mee doen. 
D66, CDA, Forza en D’66 willen 
geen deel uitmaken van de werk-
groep. Maar ChristenUnie gaat nu 
wel meedoen. 
Inmiddels zijn er al afspraken ge-
maakt over de nieuwe wethou-
ders en de portefeuilles. De nieu-
we wethouders worden Bram 
Diepstraten, Jeroen Verwoort, 
Floor Bal, Sebastian Dinjens en 

Marianne Steijn. Ook zijn globaal 
afspraken gemaakt over het col-
legeprogramma. De aanstaande 
wethouders hebben de ambities 
verwoord en gaan nu deze am-
bities handen en voeten geven. 
Daarbij is ook een ondersteunen-
de rol weggelegd voor de ambte-
lijke organisatie.
Helemaal nieuw bij dit raads-
akkoord is de interactie van in-
woners, maatschappelijke or-
ganisaties en bedrijven, waar-
mee de partijen het collegepro-
gramma gaan aanvullen of aan-
passen. Als dit gebeurd is krijgt 
de samenleving de kans het pro-
gramma te toetsen. Zo belangrijk 
wordt de participatie bij de partij-

en van het raadsakkoord gezien. 
De aanstaande wethouders gaan 
in duo’s letterlijk de markt op. In 
dorpskernen waar geen markt 
is komen ze ook. Het Burgerpa-
nel speelt dan ook nog een be-
langrijke rol, zij zullen vanaf 25 
mei inwoners ondervragen. Dan 
komt er nog een ronde tafelbij-
eenkomst met maatschappelij-
ke organisaties en bedrijven in de 
week van 5 juni. 
Eind van die week komen de 
kandidaat-wethouders naar ver-
wacht met aanvullingen op de in-
troductieteksten. En dan zal het 
niet lang meer duren voor de 
nieuwe wethouders worden ge-
installeerd.
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Wie is toch die vrouw 
achter de cijfertjes van 
de Vissenloop?
We zijn op bezoek bij Stineke 
Alsema-Pippel. Ze is getrouwd 
met Piet, die zich net als Sti-
neke inzet voor allerlei goede 
doelen. Ze hebben samen twee 
kinderen.

Stineke is geboren en getogen 
in IJmuiden en komt uit een ge-
zin van vijf kinderen. Voor huidi-
ge begrippen een groot gezin. 
Stineke is van huis uit kleuter-
leidster. In 1986 verhuist zij met 
haar gezin naar Spaarndam. Pret-
tig, landelijk, rustig en goed voor 
de kinderen die daar alle ruimte 
hebben. Een duobaan met haar 
buurvrouw zorgt voor goede op-
vang van elkaars kinderen en zo 
kan zij prima blijven werken. 
In verschillende functies bij de 
Rabobank kan zij veel van haar 
talenten kwijt. Ze gaat werken op 
het secretariaat van Rabo IJmui-
den en daar wordt ze door Fred 
van Dam (voorzitter KWF Velsen) 
gestrikt voor het werk voor KWF. 
Eerst voor de afdeling Velsen en 
daarna ook voor de Vissenloop 
IJmuiden.
Stineke geniet zelf enorm van 
het evenement. Ze woont ook 
weer in IJmuiden en leert IJmui-
den op een heel andere manier 
zien. Want wat is er veel te zien 
en wat gebeurt er veel! Tijdens 
de Vissenloop zie je mooie plek-
ken, waar je anders nooit komt.
Voor Stineke begint de Vissen-
loop elk jaar met het indienen 
van een begroting bij de Ge-
meente. Verder moet zij alle kos-
ten en baten onder controle hou-
den. Ze controleert op de web-
site de sponsoren die meedoen 
en voorziet die van facturen. Ze 
monitort het systeem, bekijkt 
en verwerkt btw-tarieven en be-
waakt alle commissies en de �-
nanciële kanten van hun acties. 
Kortom: alle controle op de �-
nanciële acties wordt door haar 

gedaan en daar zijn alle leden 
van de Vissenlooporganisatie 
heel blij mee.
Met inschrijven.nl is Stineke heel 
blij, want dit programma zorgt 
voor een veilige verwerking van 
alle gegevens en geeft admini-
stratief minder werk. Vooraf in-
schrijven is voor Stineke natuur-
lijk �jner, want dan is het geld 
voor KWF Kankerbestrijding met-
een binnen. En bij iets minder 
weer komen mensen toch lopen; 
er is immers betaald. Op de dag 
zelf verwerkt Stineke alle na- in-
schrijvingen nog handmatig, dat 
is heel veel werk en ook span-
nend, maar het lukt haar. 
Na a�oop geniet Stineke, net als 
alle wandelaars, graag van een 
gebakken visje. Ze zou het pret-
tig vinden als nog enkele jonge 
mensen zich voor de Vissenloop-
organisatie voor volgend jaar 
zouden aanmelden. 
Er zijn voor haar en Piet nu tijden 
aangebroken dat ze veel vaker 
even de caravan kunnen pakken 
om er een paar dagen tussen uit 
te zijn.  (foto: aangeleverd)

Wie is toch de vrouw achter 
Vissenloop@gmail.nl?
Yvonne Peters geboren in 
Haarlem en getrouwd geweest 
met Willem, die zeven jaar ge-
leden overleed aan de gevol-
gen van kanker. Yvonne en Wil-
lem hebben twee kinderen. 
Tom zeer actief in de hockey-
wereld en Sonja werkzaam als 
huisarts, dus oppas werk voor 
Yvonne die ook nog een be-
taalde baan heeft op Sancta 
Maria.

Toen er kinderen kwamen was 
Willem de stuwende kracht die 
zorgde dat zij haar studie aan de 
V.U. Nederlandse taal en letter-
kunde kon afmaken. Voor die be-
taalde baan deed Yvonne al veel 
vrijwilligerswerk  op de scholen 
van de kinderen.
Yvonne had zorg voor men-
sen om haar heen en dat heeft 
ze nog steeds. Al eerder wil-
de ze iets doen voor KWF Kan-
kerbestrijding mede omdat Wil-
lem dat een goed doel vond. 
Het was haar eigen idee om haar 
hulp aan te bieden. De Velser-
broek had dat jaar behoefte aan 
een nieuwe coördinator. Dus dat 
kwam heel goed uit. Maar de ei-
sen bij KWF worden steeds gro-
ter en een secretaresse was hard 
nodig. Ook die taak nam Yvon-
ne op zich.
Waarom de Vissenloop voor haar 
belangrijk is: het is een mooie 
club om mee te werken, een 
warm team van mensen met el-
kaar. De saamhorigheid is groot. 
De schelpen, het herdenken. En-
thousiasme van de mensen die 
mee lopen. 
Haar taak begon met het zoe-
ken van alle te regelen zaken 
voor zo’n evenement. Surfen op 
het internet was dagelijkse kost. 
Veel vond zij en speelde dit door 
naar de diverse commissies. Die 

maken daar nog dankbaar ge-
bruik van. De mails worden het 
hele jaar door beantwoord door 
Yvonne. Maar het valt haar op 
dat veel wandelaars weten hoe 
alles verloopt. Vergaderen en no-
tulen van KWF en Vissenloop zijn 
bij haar in goede handen. Ver-
gunning voor de Gemeente Vel-
sen met hun eisen  en voorwaar-
den kan dan door haar worden 
aangevraagd. Van inschrijven.nl  
vult zij de enveloppen met loten, 
routebeschrijvingen en stempel-
kaart. 
De dag zelf is voor haar goed als 
de laatste lopers op weg zijn met 
de goede papieren. In de mid-
dag geniet ze net als wij van de 
prachtige sfeer op het �nish ter-
rein. Voor de toekomst wil ze 
meer lopers. En zeker uit deze 
omgeving. (foto: aangeleverd)

Voetstapactie wijkplatform IJmuiden-Noord

‘Maak het inbrekers
niet te gemakkelijk’
Onder leiding van onze wijkagent 
Nick Koomen is een groepje van 
8 personen op donderdag 17 mei 
op stap gegaan in IJmuiden-Noord 
voor een zogenoemde voetstap-
actie. Bij een voetstapactie wordt 
door straten, poorten en stegen ge-
lopen om situaties op te zoeken, 
die inbrekers uitnodigen om bij 
huizen naar binnen te gaan. Wordt 
er iets aangetro�en dan wordt een 
papieren voetstap achter gelaten 
met de tekst: ,’Dit had de voetstap 
van een inbreker kunnen zijn’. Er is 
voornamelijk rondgelopen in de 
stegen rond de straten De Ruyter-
straat, Trompstraat en Lagerstraat. 
Daarbij zijn zeker 25 voetstappen 
achtergelaten of afgegeven en zijn 

ca. 15 bewoners aangesproken. 
Veel poortdeuren waren niet af-
gesloten. Dat is op zich niet erg als 
de deur van de schuur en achter-
deur dan maar op slot is en er in 
de tuinen geen waardevolle spul-
len staan, maar overal stond wel 
wat van waarde. In een aantal ge-
vallen was de schuurdeur en/of de 
achterdeur niet afgesloten. Er wa-
ren dan wel mensen in huis, maar 
die waren zo druk dat ze niets in de 
gaten hadden. In één geval moest 
de wijkagent in huis zelfs een paar 
keer hard roepen voordat er ie-
mand tevoorschijn kwam. In de 
schuren stonden soms waardevolle 
�etsen voor het grijpen. Ook werd 
een schuur aangetro�en met in het 

slot een sleutel waaraan nog ande-
re sleutels hingen. Ideaal voor een 
inbreker om later voor een onuitge-
nodigd bezoekje terug te komen.
Johan Zwakman,
Voorzitter Wijkplatform IJmuiden-
Noord (foto: aangeleverd)

Dr. Grill Barbecue Festival 2018

Ultiem grillen op 26 en 27 
mei bij Tuincentrum Osdorp

Dr. Grill Barbecue Festival 2018 is de 
opvolger van de succesvolle Am-
sterdam BBQ Battle, hét bbq-spek-
takel dat Tuincentrum Osdorp al 
enige jaren organiseert. De eyecat-
chers van het festival zijn natuurlijk 
de barbecues zelf: van de gasbarbe-
cue tot de smoker, van de gewone 
ketel tot de keramische barbecue. 
Ook de nieuwste modellen zijn te 
bewonderen. Het hoogtepunt van 
het Dr. Grill Barbecue Festival is de 
grote �nale van de Nationale Bar-
becue Weken. Verschillende teams 
hebben in zes voorrondes in Neder-
land gestreden voor een plek in de-
ze �nale. RTL4 volgt de �nale. 
Maar wat is een barbecue-festival 
als je niet zelf aan de slag kunt? We-
ber organiseert tijdens dit evene-
ment verschillende workshops. Ook 
voor kinderen is er genoeg te bele-
ven op dit festival: zij mogen mee-
doen aan een echte barbecuewed-
strijd. Jongens en meisjes die zich 

bij het tuincentrum hebben opge-
geven, kunnen onder begeleiding 
van een ouder hun ultieme ham-
burger bakken tijdens twee barbe-
cuewedstrijden om 13.00 en 15.00 
uur op zaterdag en zondag. De 
smaak te pakken? Wie later thuis in 

stijl een eigen barbecuefeestje wil 
geven, kan tijdens het festival met-
een zijn of haar naam op een stoer 
bbq-schort laten drukken. De toe-
gang tot het Dr. Grill Barbecue Festi-
val 2018 is gratis. Wie mee wil doen 
aan een workshop, of een hapje of 
een drankje wil, kan Dr. Grill bbq-
munten verzilveren. 
De bbq-munten krijgen klanten bij 
iedere besteding van 20 euro. De 
munten zijn ook los verkrijgbaar op 
het festival. (foto: aangeleverd)

Amsterdam - Pulled pork, spareribs bereiden of zalm roken op de 
barbecue? Op 26 en 27 mei staat bij Tuincentrum Osdorp alles in 
het teken van ultiem grillen tijdens het Dr. Grill Barbecue Festival 
2018. Met als hoogtepunt de grote �nale van de Nationale Bar-
becue Weken.

Voor het totaalplaatje 
naar ReproGilde
IJmuiden - Sinds kort vindt u Le-
on van Velzen en Willem Kwak bij 
hun nieuwe bedrijf ReproGilde. 
Als u denkt, wat een bekende ge-
zichten, dan klopt dat, want jaren 
werkten ze bij een ander bedrijf 
dat drukwerk levert.
Nu ze voor zichzelf zijn begon-
nen, pakken ze het groots aan. Na-
tuurlijk is ook alleen drukwerk mo-
gelijk, maar wie prijs stelt op een 
professionele huisstijl en een to-
taalpakket van drukwerk als visi-
tekaartjes en briefhoofden, met 

daarnaast de mogelijkheid tot 
bedrukte, uniforme werkkleding, 
een pakkende website en het ac-
tief neerzetten van het bedrijf 
op internet, compleet met posts 
op Facebook en Instagram, dan 
moet u bij ReproGilde zijn. ,,Hier-
mee ontzorgen wij de onderne-
mers, want een loodgieter of ca-
teraar wil gewoon met zijn eigen 
vak bezig zijn en kunnen vertrou-
wen op een goede dienstverle-
ning. Uiteraard worden vooraf af-
spraken gemaakt en wensen ge-

inventariseerd. Daarbij denken we 
graag mee met de ondernemer.’’ 
Naast Leon en Willem werkt nog 
een bekende mee aan ReproGil-
de. Als Gilde-lid is ook Alexandra 
Brethouwer nauw betrokken bij 
dit nog jonge bedrijf met een la-
ding aan ervaring. Wil je weer als 
vanouds geholpen worden? De 
ko�e staat klaar. 
ReproGilde is gevestigd aan Ken-
nemerlaan 163 in IJmuiden, 0255-
234567 Zie ook www.reprogilde.
nl. (foto: de Jutter/de Hofgeest)

Santpoort-Noord - De organisa-
tie van het straatvoetbaltoernooi 
Santpoort is al weer een aantal 
weken bezig met de voorberei-
dingen van de 37ste editie van 
het meest spraakmakende eve-
nement voor de jeugd tijdens 
Dorpsfeest Santpoort. Vanaf he-
den kunnen jongens én meisjes 
van 6 tot en met 13 jaar zich via 
de website inschrijven voor het 
straatvoetbaltoernooi 2018 dat in 
het teken staat van het WK. Ook 
dit jaar willen zij er weer een mooi 
toernooi van maken. En zij zijn 
daarom heel blij om te kunnen 
zeggen: ‘Onze ‘jongens en meis-
jes’ spelen hun eigen WK!’  Kin-
deren onder de 6 jaar graag ook 
via de website inschrijven voor 
de pauzewedstrijd rond 12.15 
uur. Op www.straatvoetbalsant-
poort.nl is alle informatie te vin-
den die betrekking heeft op het 
straatvoetbaltoernooi Santpoort. 
Het straatvoetbaltoernooi 2018 
wordt gehouden op maandag 30 
juli. Deelname kost 3 euro. Schrijf 
je nu in om verzekerd te zijn van 
deelname.

Wel WK bij 
Straatvoetbal 
Santpoort

Pinksteren in 
Velserbeek
Velsen-Zuid - De kinderboerderij 
in park Velserbeek stond op Eer-
ste Pinksterdag in het teken van 
het jaarlijkse schapen scheren. 
Ongeveer veertig schapen wer-
den onder handen genomen. Er 
waren diverse schapenrassen te 
zien Zwartbles, Swifter, Cobur-
ger Fuchs, Hampshire Down en 
Quessant. Velserbroeker Chris 
van Reeuwijk gaf demonstraties 
schapen drijven en voor de kin-
deren waren diverse activiteiten. 
Verder waren vanwege het mooie 
weer de kinderbadjes gevuld. (fo-
to: RTV Seaport/Jaap Bakker)
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NIEUWS van de voetbalvelden

Velsen laat punten aan AGB

Velsen startte voortvarend en in 
de zevende minuut was er al een 
mogelijkheid voor de thuisploeg. 
Een voorzet van Daniël Zuiverloon 
vanaf rechts op de inkomende Tim 
Groenewoud vond de voet van 
Hayri Cakir. AGB probeerde met 
wat meer balbezit druk uit te oe-
fenen maar Velsen bleef compact 
spelen en had zijn lesje van twee 
weken terug geleerd. De moge-
lijkheden bleven voor Velsen. Pa-
trick Castricum schoot net naast op 
aangeven van Tim Groenewoud en 
Daniël Zuiverloon deed hetzelfde 
nadat Remco van Dam de bal op 
hem teruglegde. Patrick Castricum 
tenslotte stuitte op Nessie Imac en 
doelman Quincy Molly nadat hij 

fraai de diepte in was gestuurd. Al 
met al diverse goede mogelijkhe-
den voor Velsen om op voorsprong 
te komen. AGB had tot dan weinig 
laten zien en Velsen nog niet in ver-
legenheid gebracht. Nadat Patrick 
Castricum en Marc Kloosterboer 
nog goede mogelijkheden hadden 
laten liggen kwam de rust. 
Na de thee hetzelfde beeld en dat 
leidde nu snel tot een verdiende 
voorsprong voor de thuisploeg: 
een prima aanval vanaf rechts 
waar Patrick Castricum goed door 
ging en Tim Groenewoud een niet 
te missen kans bood: 1-0. AGB be-
greep dat er meer gevraagd werd  
en zette een tandje bij terwijl Vel-
sen het verder een beetje liet af-

weten. In plaats van door te druk-
ken liep de ploeg naar achte-
ren om de voorsprong te verdedi-
gen. Omar El Aamrani stelde met 
een goede inzet Sander van der 
Lugt op de proef, een duidelij-
ke waarschuwing en na een kwar-
tier kwam AGB langszij. Mahir ou-
de Ünver kopte raak hoewel Jes-
per Gutteling er nog alles aan deed 
een doelpunt te voorkomen, maar 

via zijn knie ging de bal toch in het 
doel: 1-1. Velsen had daarna de 
pech dat een voorzet van dezelfde 
Jesper door Patrick Castricum op 
de binnenkant van de paal werd 
gekopt. Ook de rebound van Marc 
Kloosterboer werd geblokt door de 
defensie van AGB. Er was nu even 
sprake van een wedstrijd en San-
der van der Lugt redde op een in-
zet van Omar El Aamrani. Daarna 
was echter de fut eruit. Velsen had 
niet veel meer in te brengen en liet 
het initiatief volledig aan AGB. Dat 
leidde in de acht en zeventigste 
minuut tot een voorsprong voor 
de gasten. Een combinatie tussen 
Kevin Coenraad en Jobe Bakary ge-
volgd door geklungel in de defen-
sie van Velsen bracht de 1-2 op het 
scorebord. 
Nog één mogelijkheid noteerden 
wij voor Velsen via Daniël Zuiver-
loon vlak voor tijd, maar zijn schot 
ging hoog over terwijl een voorzet 
op Marc Kloosterboer een betere 
optie zou zijn geweest. (foto: Frans 
van der Horst)

Driehuis - Zondagmiddag was de laatste thuiswedstrijd voor de 
mannen van trainer Ton Pronk. Vorige week stelde Velsen via een 
overwinning op Hillegom de plaats in de eerste klasse veilig en 
kon zich onbevangen richten op de wedstrijd tegen AGB. Twee 
weken terug ging Velsen tegen de Amsterdammers nog met 3-0 
onderuit. AGB dat nog één puntje nodig had om zich te handha-
ven zorgde er daarmee voor dat er in elk geval nog iets op het 
spel stond vandaag.

IJmuiden en Stormvogels 
te veel bij nacompetitie

Nu, ruim vijf maanden later, werd 
er opnieuw tweemaal gescoord, 
keurig verdeeld door de twee 
ploegen. Er was echter geen ver-
gelijk met de eerst gespeelde der-
by doordat beide teams te be-
houdend speelden: Stormvogels 
was reeds geplaatst voor de na-
competitie en wilde daar onge-
schonden aan meedoen; de kans 
was heel groot dat het team van 
trainer Anthony Correia dit goe-
de voorbeeld zou gaan volgen 
en zo geschiedde, toen bekend 
gemaakt werd, dat United/DAVO 
thuis met 2-3 had verloren van FC 
VVC.
Stormvogels was het eerste ge-
deelte van de wedstrijd de tech-
nisch iets betere ploeg, maar werd 
na 19 minuten op achterstand ge-
zet: op het middenveld verspeel-
de centrale verdediger Rowan van 

Eijk knullig de bal aan middenvel-
der Bob Schol, die daardoor een 
vrij veld voor hem kreeg en van-
af 13 meter vernietigend uithaal-
de, 1-0.
Zes minuten later kwam Storm-
vogels op gelijke hoogte, want na 
een afgeslagen aanval wist Glenn 
Bruinsma de bal van afstand pre-
cies in de kruising ofte wel winkel-
haak te plaatsen, 1-1.
Negen minuten voor de rust zag 
Stormvogels-aanvaller Thomas 
Scholten, staande een paar me-
ter op de helft van IJmuiden, dat 
doelman Tom Hoogendijk veel te 
ver voor zijn doel stond en met 
een ferme trap belandde de bal 
niet in het lege doel, maar op de 
paal.
In vergelijking met eerste helft 
werd de wedstrijd na een kwar-
tier levendiger met aardig wat 

kansen over en weer. In de 61ste 
minuut haalde vleugelverdedi-
ger Leon Plug de achterlijn, maar 
omdat Berry Willemse (te!) zwaar 
gehinderd werd, kon hij met zijn 
hoofd niet bij de bal. Aan de ande-
re kant kon Schol niets doen met 
een opgelegde kans door over te 
schieten.
Met nog ruim een kwartier op de 
klok ontving Willemse een voor-
zet vanaf links van Brian Ezeoke en 
met een keiharde kopbal tracht-
te Berry doelman Hoogendijk te 
verschalken. Echter, met een kat-
achtige reactie wist de IJmuiden-
sluitpost redding te brengen door 
de bal tegen de lat te tikken.
Het laatste kwartier, toen de tus-
senstand cq. uitslag van Uni-
ted bekend was, gingen beide 
teams voluit voor de overwin-
ning. Zo werd o.a. Floyd Hille bij 
IJmuiden naar voren gedirigeerd 
om voor meer gevaar te zorgen 
en kwam Stijn van der Voort bij 
Stormvogels opdraven voor Tho-
mas Scholten om eveneens meer 
aanvallende impulsen te geven. 
Met nog 13 minuten op het horlo-
ge van de goed leidende scheids-

rechter P.P. Beudeker, die de derby 
goed aanvoelde en zijn kaarten 
op zak hield, werden drie kansen 
op rij door Stormvogels om zeep 
geholpen om vervolgens door 
Roy Schoorl rakelings over ge-
schoten te worden. Zes minuten 
voor tijd kwam Stormvogels goed 
weg toen Je�rey Prinsse de bal op 
de paal zag belanden. Met het ge-
lijke spel waren beide teams dik 
en dik tevreden.
Zaterdag a.s. komt United/DAVO 
naar sportpark Zeewijk en bij een 
overwinning van de Vogels wor-
den zij de tweede periodekampi-
oen. Op zaterdag 2 juni a.s. begint 
de nacompetitie en Stormvogels 
begint dan met een thuiswed-
strijd. De tegenstander wordt de 
tweede geplaatste periodewin-
naar van de derde klasse A, maar 
wie dat wordt, wordt volgen-
de week pas bekend: OFC, Hellas 
Sport, Sporting Andijk en HCSC 
zijn in een hevige strijd gewik-
keld om het kampioenschap en 
de drie plaatsen voor de nacom-
petitie. Een van deze vier teams 
wordt ook de tegenstander van 
IJmuiden.

Velsen-Zuid - De ruim 400 toeschouwers, die aanwezig waren bij 
de 100-procentderby tussen IJmuiden en Stormvogels, hadden 
allen de hoop, dat deze plaatselijke aangelegenheid een herha-
ling zou gaan worden van de wedstrijd dat op 16 december jl. 
werd gespeeld. Dit duel werd toen op het scherp van de snede ge-
speeld en kansen waren er over en weer; Stormvogels was die dag 
de gelukkigste door 2 van de vele kansen te benutten.

VSV ontloopt rechtstreekse degradatie
Velserbroek - VSV had zondag 
tegen De Zouaven thuis de kans 
om de stap richting handhaving 
te zetten, maar strandde in de het 
zicht van de haven. De zaterdag 1 
is met de 0-0 uit tegen VVA/Spar-
taan de�nitief in de nacompetitie 
beland. 
De zaterdag 1 had nog een klei-
ne kans om de nacompetitie te 
ontlopen, maar omdat de kan-
sen niet werden benut eindigde 
het duel zoals het was begonnen 
en kan het team van trainer Paul 
Meinders zich voor de nacompe-
titie gaan opmaken. Het positieve 
punt was dat het team eindelijk 
weer liet zien waar het toe in staat 
is en dat geeft een goed gevoel 
voor het vervolg. Het is daarbij te 
hopen dat zij zich gaan handha-
ven, want voor volgend seizoen 
staat er een team in de steigers 
die wel eens hele hoge ogen kan 
gaan gooien. 

Voor de zondag 1 stonden alle 
scenario’s nog open en tegen De 
Zouaven thuis kwam het team 
van trainer Rob Spronk dan ook 
zeer sterk voor de dag. Het geluk 
zat helaas niet mee, want Mitchel 
Bormann had de thuisploeg zo-
maar met een 2-0 stand kunnen 
laten rusten, maar beide doelpo-
gingen strandden respectieve-
lijk tegen de paal en op de kee-
per. Na de rust kreeg VSV door de-
zelfde Mtichel Bormann wel loon 
naar werken (1-0) en als het vi-
zier van Delano Post iets scherper 
had gestaan, dan had VSV zomaar 
de wedstrijd over de streep kun-
nen trekken. Als zo vaak dit sei-
zoen stortte te team in het laatste 
kwartier in en moest daarbij zelfs 
drie doelpunten incasseren, waar-
mee de 1-3 eindstand een feit 
was. Deze nederlaag kreeg uit-
eindelijk toch een iets positievere 
wending want nummer laatst Alk-

maarsche Boys had ook verloren, 
waardoor dit team rechtsreeks is 
gedegradeerd. VSV en Texel heb-
ben in het onderlinge duel van 
aankomende zondag zelfs nog 
de kans om zich direct te handha-
ven, maar zijn daarbij wel afhan-
kelijk van wat de mede-concur-
rent SVW doet. Bij puntverlies van 
VSV gaat dit team sowieso de na-
competitie in.
Met de jeugdaanwas zijn weer 
positieve geluiden te horen want 
op de VSV Clinic van afgelo-
pen woensdag lieten maar liefs 
50 jeugdigen in de leeftijdsklas-
se van 4-7 en 8-12 jaar zich zien. 
Op een prachtige middag kregen 
zij technisch onderricht van ver-
schillende VSV trainers en wer-
den daarna op ijs getrakteerd. 
De jeugdopleiding van VSV staat 
altijd al zeer goed aangeschre-
ven en daar maakten de aanwe-
zige jongens en meisjes dan ook 

dankbaar gebruik van. Voor VSV is 
daarbij het positieve nieuws dat 
het aantal aanmeldingen voor het 
nieuwe seizoen weer gestaagd 
oploopt. (foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Grote namen en 
aanstormend talent in 
jarige schouwburg

De Stadsschouwburg Velsen 
opende haar deuren op 22 sep-
tember 1938 als het REX-film-
theater.  Om die dag 80 jaar 
na dato niet ongemerkt voor-
bij te laten gaan, boekte de ja-
rige schouwburg op haar ver-
jaardagsfeestje de inmiddels in-
ternationaal vermaarde Ashton 
Brothers, die een extra feestelij-
ke versie neer gaan zetten van 
hun bejubelde hitshow ‘Enfants 
Terribles’. 
Ook andere theatermakers zo-
als De Wereldband, fadolegen-
de Fernando Lameirinhas, de 
Duits-Nederlandse revueprins 
Sven Ratzke en Nederlandse 
topmuzikanten als Niki Jacobs 
en Eric Vloeimans maken een 
speciaal programma voor de ja-
rige schouwburg. Het internati-
onale choreografenduo Ivgi & 
Greben brengt op verzoek de 
aangrijpende dansvoorstelling 
‘We are in trouble’, die ten doop 
werd gehouden op de mani-
festatie Leeuwarden Culture-
le Hoofdstad van Europa 2018, 
naar Velsen. 
De Canadese dansgroep Red 
SKy Performance koos de Vel-
sense schouwburg zelfs voor 
de Europese première van haar 
dansshow ‘Backbone’. 
In haar feestseizoen presenteert 
de schouwburg een indrukwek-
kende lijst grote namen in uit-
eenlopende genres. In de caba-
ret-eredivisie zetten groothe-
den als Brigitte Kaandorp, Youp 
van ’t Hek, Marc-Marie Huijb-
regts (oudejaars), Arjen Lubach, 
Paul de Leeuw, Rundfunk, Alex 
Klaasen, Ton Kas, Rundfunk, 
Harrie Jekkers, Veldhuis & Kem-
per, Erik van Muiswinkel, Ali B, 
Richard Groenendijk, Lenette 
van Dongen, Tineke Schouten 
en Van der Laan & Woe koers 
naar IJmuiden. Ook het half-
IJmuidense en altijd gerucht-
makende cabaretduo Arie en 
Silvester is na een aantal jaren 
weer van de partij. 
Musicalliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen aan blikvangende 
shows als ‘All Stars’, ‘The Bridges 
of Madison County’, ‘Expeditie 
Eiland’ en de reprise van de oer-
Hollandse hitmusical ‘Op Hoop 
van Zegen’. Voor toneelliefheb-
bers dienen er zich bijzonde-
re buitenkansjes aan. Naast ve-
dettes als Huub Stapel, Pier-
re Bokma, Tjitske Reidinga, Il-
se Warringa (Juf Ank), Bram van 

der Vlugt, Anne-Wil Blankers en 
Louis d’Or-winnaar Hans Croiset 
(in ‘De Vader’) is het de schouw-
burg gelukt om het grote-zalen-
aanbod van de groep Mugmet-
de goudentand in huis te halen. 
Dat levert o.a. de veelbespro-
ken toneelhit van jaren geleden 
op: ‘Smoeder’, waarin topacteur 
Marcel Musters speelt naast de 
veelgeroemde toneelschrijfster 
Maria Goos. Het amusementsto-
neel dat langs de grote Neder-
landse schouwburg reist, krijgt 
met dit aanbod, én dat van o.a. 
Toneelgroep Suburbia (met Pe-
ter Blok) en muziektheater-
groep Orkater een paar mooie 
tegenhangers. 
Naast het aanbod van Neder-
landse podiumkunst profileert 
de Velsense schouwburg zich 
ook met een keus uit het inter-
nationale podiumkunstaanbod. 
Daarmee wint het seizoensaan-
bod aan exclusiviteit en regio-
nale uitstraling. Internationale 
shows komen uit o.a. Zuid-Afri-
ka (Cape Town Opera Chorus, 
Soweto Gospel Choir), Ierland 
(Anuna en Ragús), China (Chi-
nees Nationaal Circus), Canada 
(Red Sky Performance), Oost-
Europa (de opera’s ‘De Parelvis-
sers’ en ‘De Barbier van Sevilla’) 
en van het Londense West End 
(The Story of The Dubliners). 
Aan al het bovengenoemde 
theaterfraais wordt ook een 
ruim en heel divers aanbod voor 
jeugd en jongeren gezet, met 
passende toppers, zoals Mel 
Wallis de Vries’ spannende 12+ 
thriller ‘Vals’ en hitshows als De 
Gruffalo, Het Zandkasteel, Dik-
kie Dik, De Kleine Zeemeermin 
en ‘De waanzinnige boomhut’. 
In het seizoenprogramma 18-
19 maakt de Velsense schouw-
burg ook weer ruim baan voor 
een breed scala van lokale ma-
kers: van de IJmuider Harmonie 
tot Eigenwijs, De Jonge Stem, 
Unidos, AHA Productions, Icht-
hus Lyceum en DanceWorks Vel-
sen aan toe. 
Dit is maar een kleine greep uit 
het volle aanbod van de jarige 
Stadsschouwburg Velsen. Het 
volledige programma staat on-
line (www.stadsschouwburg-
velsen.nl) en in de nieuwe the-
atergids. Die is vanaf zaterdag 
19 mei gratis af te halen bij het 
theater aan de Groeneweg 71 in 
IJmuiden. (foto: Ed Geels Foto-
grafie)

Velsen - De Stadsschouwburg Velsen maakt zich op voor een 
extra feestelijk nieuw theaterseizoen. In haar plannen voor 
2018/2019  onthult het theater een uitgebreide en smaakvol-
le selectie van grote namen, internationale groepen én aan-
stormende talenten. Het seizoen krijgt een bijzonder tintje om-
dat het theater in september de aftrap geeft van de viering van 
het 80-jarige jubileum. Op zaterdag 19 mei is de nieuwe theater-
gids verschenen. Het seizoenprogramma is online te bekijken op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. Kaarten bestellen kan vanaf 
zaterdag 26 mei om 10.00 uur. Online, telefonisch via 0900-1505 
en aan de theaterbalie.
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Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Santpoort
Velsen - Alle vrouwen in de leef-
tijd van 50 tot en met 75 jaar ont-
vangen eens per 2 jaar een uitno-
diging voor het bevolkingsonder-
zoek borstkanker. Vanaf 14 mei 
kunnen vrouwen uit de postco-
degebieden 1981, 1985, 2071 en 
2082 weer meedoen. Zij krijgen 
ongeveer drie weken voor de af-
spraak een uitnodiging. De gege-
vens van de vrouwen ontvangt 
Bevolkingsonderzoek Midden-
West van de gemeente. Het be-
volkingsonderzoek is vrijwillig en 
gratis.
Het onderzoekscentrum staat te-
genover station Santpoort-Noord 
aan de Valckenhoe�aan. De oude 
locatie is niet meer beschikbaar 
door de plaatsing van stroom-
punten van elektrische auto’s en 

de uitbreiding van de weekmarkt.
Een goed georganiseerd bevol-
kingsonderzoek is een belangrij-
ke manier om de sterfte aan borst-
kanker terug te dringen. Door het 
bevolkingsonderzoek overlijden 
er elk jaar ongeveer 850 vrouwen 
minder aan borstkanker. Het on-
derzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van de borsten. 
Het bevolkingsonderzoek is een 
momentopname en geeft geen 
volledige zekerheid. Ook kunnen 
niet alle gevallen van borstkanker 
vroegtijdig worden opgespoord. 
Bij klachten wordt geadviseerd di-
rect contact op te nemen met de 
huisarts. Het is belangrijk om re-
gelmatig mee te doen, ook als bij 
het vorige onderzoek geen afwij-
kingen zijn gevonden.

Borstkanker is een van de meest 
voorkomende vormen van kan-
ker in Nederland. Ongeveer 1 op 
de 7 vrouwen in Nederland krijgt 
borstkanker. Door de ziekte in 
een vroeg stadium op te sporen, 
wordt de kans op genezing aan-
zienlijk groter. Van elke 1.000 on-
derzochte vrouwen is bij onge-
veer 25 vrouwen aanvullend on-
derzoek nodig in het zieken-
huis om vast te stellen of werke-
lijk sprake is van borstkanker. Bij 
ongeveer 7 op de 25 van de naar 
het ziekenhuis verwezen vrou-
wen wordt inderdaad borstkan-
ker vastgesteld.
Zie ook www.bevolkingsonder-
zoekmidden-west.nl of bel 088-
2669000 (op werkdagen van 9.00 
tot 17.00 uur).

Netwerkovereenkomst 
over vrijwilligerswerk
IJmond - Onder de vlag van Vrij-
willigersacademie IJmond or-
ganiseren We(l)doen IJmond en 
Stichting Welzijn Velsen op don-
derdag 7 juni een netwerkbijeen-
komst in het kader van de Vrijwil-
ligersacademie IJmond. De bij-
eenkomst vindt plaats in het kan-
toor van Rabobank IJmond in Vel-
serbroek.
Het thema van deze middag is 
‘Vrijwilligerswerk nu en straks - 
Vinden en binden van vrijwilli-
gers in een veranderend speel-
veld’. Gastspreker die middag is 
Ronald Hetem, auteur van het Ba-
sisboek voor Vrijwilligersmanage-
ment (2018) en beleidsmedewer-
ker Participatie en Actief Burger-
schap bij Movisie. 

Na een aansluitende interactie-
ve workshopronde zal tevens de 
mogelijkheid bestaan voor or-
ganisaties, die met vrijwilligers 
werken of met vrijwilligerswerk 
te maken hebben, om zichzelf te 
presenteren. De veranderingen 
in het vrijwilligerswerk en wat dit 
betekent voor al die organisaties 
waar vrijwilligers actief zijn is een 
onderwerp dat uren gespreksstof 
biedt. 
In een interview voor de website 
van Kennisinstituut Movisie zeg-
gen de schrijvers van ‘Het Basis-
boek voor Vrijwilligersmanage-
ment’ hier onder andere het vol-
gende over: ‘De aard van het vrij-
willigerswerk is veranderd. Voor-
heen deden bijvoorbeeld vrij-

willigers in de zorg voornamelijk 
uitvoerend werk, waarbij ze aan-
gestuurd werden door beroeps-
krachten. Maar deze zijn nu vaak 
wegbezuinigd. Dus stellen vrij-
willigers zelf de roosters voor hun 
medevrijwilligers op. Ze runnen 
de groepsactiviteiten. En behe-
ren in steeds meer gevallen ook  
buurthuizen. Vrijwilligers werken 
dus zelfstandiger en met meer 
verantwoordelijkheid. Dit brengt 
ook risico’s met zich mee: er kun-
nen con�icten ontstaan over de 
taakafbakening tussen beroeps-
krachten en vrijwilligers en vrij-
willigers kunnen sneller overbe-
last raken.’  Aanmelden kan via in-
fo@vrijwilligersacademieijmond.
nl.

OIG-IHD naar Funpop
IJmuiden - Op zaterdag 26 mei organiseert OIG-IHD een dagje uit naar Funpop. Dit is een meerdaags mu-
ziekfestival voor mensen met een beperking. Er zijn optredens van Maan, Yes-R, Lange Frans en Wolter 
Kroes. Vanuit IJmuiden vetrekken om  08.30 uur vijf busjes naar het festival, dat tot 18.00 uur duurt, waar-
na de deelnemers rond 20.30 uur weer terug zijn. Door sponsoring is het de OIG-IHD gelukt om de deelna-
me prijs laag te houden. Voor 25 euro kan je mee en is je vervoer, entree en verblijf (eten en drinken) ver-
zorgd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via 0255-515133 of info@oig-ihd.nl. (foto: 
aangeleverd)

Op stap met OIG-IHD
Velsen - Woensdag 16 mei hield 
OIG-IHD, de stichting die zich in-
zet voor inwoners met een licha-
melijke of verstandelijke beper-
king, weer haar jaarlijkse dag-
tocht. Dit jaar togen zo’n 140 
deelnemers met vier touring-
cars naar Leiderdorp waar zij in-
scheepten op een partyboot voor 
een rondvaart door het prachtige 
Groene Hart. 
Uiteraard werd tijdens deze tocht 
goed gezorgd voor de inwen-
dige mens. Aan het eind van de 
middag ging de reis verder naar 

Partycentrum ‘De oude Tol’ waar 
men na een aperitief kon genie-
ten van een heerlijk diner. Moe 
maar voldaan ging men daarna 
weer huiswaarts. 
Deze dagtocht werd voor een be-
langrijk deel bekostigd uit de op-
brengst van de door OIG-IHD in-
gezamelde kleding en textiel. 
Heeft u overbodige, gebruikte 
kleding? Deponeer dit dan in de 
kledingcontainers van OIG-IHD. 
Die doen er, zoals u kunt lezen, 
wat moois mee. (foto: aangele-
verd) 

Velsen-Zuid - Na heerlijk te 
hebben uitgeslapen op luila-
kochtend kwamen de kloot-
schieters van Full Speed toch 
maar hun bed uit, want er 
wachtte hen een drukke dag. 
Eerst klootschieten in Beeckes-
tijn en daarna de algemene le-
denvergadering van hun afde-
ling. Het was deze dag onver-
wacht koud na een aantal zon-
nige dagen. Dit kwam echter de 
prestaties wel ten goede, want 
er werd gegrossierd in prachti-
ge worpen. Het team van Gerda, 
Nico, Peter en Jan S. wisten de 
strijd te winnen met 78 schoten. 
Het team van Sander D., Harm, 
Rob, Jan G. en Raymond gaven 
de hele weg goed partij, maar 
moesten tenslotte toch drie 
schoten op het eerste team toe-
leggen. Daarna ging men weer 
naar het clubhuis voor een hap-
je en een drankje, waarna om 
13.00 uur de vergadering be-
gon. Voor meer informatie zie 
www.fullspeedsport.club of bel 
0255-518648.

Klootschieten

Driehuis - Vrijdag 25 mei om 
19.30 uur geeft Projectkoor Ka-
mabaro in de Engelmunduskerk 
te Driehuis een concert. Dit jaar 
is het thema: Maria door de eeu-
wen heen bezongen. Zeventien 
projectzangers uit de regio zijn 
hier mee bezig. De koorwerken 
zijn zeer divers. Meerdere zang-
stijlen in verschillende samenstel-
ling van zangers zijn te beluiste-
ren. Matthijs Schelvis – bas – zal 
delen uit het Stabat Mater van Vi-
valdi zingen. Projectkoor Kama-
baro, Japans voor  ‘ervoor gaan’, 
heeft al veel concerten op zijn 
naam staan. Het Stabat Mater van 
Pergolesi en de Madrigaal con-
certen in de pastorietuin zijn vast 
nog bekend. Het koor staat al ja-
ren onder leiding van Hinke Hille-
ge. Alle bezoekers met de naam/
doopnaam Maria ontvangen een 
bijzonder aandenken.Het con-
cert duurt ongeveer anderhalf 
uur. Entree wordt niet gevraagd 
maar na a�oop graag een bijdra-
ge om de zangprojecten mogelijk 
te houden. (foto: aangeleverd)

Kamabaro 
zingt Maria

New Spirit in Oud-Katholieke kerk
Oud-IJmuiden - Zondag 27 mei 
kan men in de IJmond het koor 
New Spirit life leren kennen. 
Newspirit zingt namelijk tijdens 
de viering van 10 uur in de Oud-
Katholieke kerk op de Koningin 
Wilhelminakade. Iedereen is wel-
kom.   
Op 1 april 1984 is New Spirit en-
thousiast van start gegaan. Al  
meer dan 30 jaar is New Spirit 
een bekend geluid zowel binnen 

als buiten de Zaanstreek. Aan tal-
loze kerkdiensten, zowel jeugd- 
als themadiensten,  is medewer-
king verleend. Ter gelegenheid 
van het 15-jarig bestaan is des-
tijds de cd ‘He’s so close’ uitge-
bracht. Zowel aan een radio- als 
een tv-opname hebben zij mee-
gedaan, wat een erg leuke erva-
ring was. Buiten het  gewone re-
pertoire zijn verschillende projec-
ten en musicals uitgevoerd:  ‘Jes-

us Christ Superstar’, ‘Elijah’ , ‘Gol-
gothaklanken’, ‘The Witness’, ‘Da-
vid’ en ‘Expeditie Bijbel’. New Spi-
rit bestaat  uit 17 zingende leden, 
begeleid op de piano door diri-
gent André Keessen, en door een 
combo bestaande uit basgitaar, 
drums en gitaar. New Spirit zin-
gen versterkt omdat hierdoor de 
balans en het volume  goed te re-
gelen zijn. Voor meer info: www.
newspirit.nl.

Eendje met vier pootjes
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum heeft onlangs een bij-
zonder eendje in ontvangst geno-
men. Bij een vogelhospitaal werd 
een eendenjong door de Dieren-
ambulance binnengebracht. Het 
onfortuinlijke pulletje kon niet uit 
eigen kracht opstaan. Hij bleek 
drie rechterpootjes en een linker-
pootje te hebben. Hierdoor was 
het voor hem onmogelijk om zijn 
evenwicht te bewaren. Het vogel-
hospitaal besloot om het ernstig 
verzwakte diertje te laten inslapen 
om een akeliger einde te voorko-
men. 
Het diertje werd direct geschon-
ken aan het Pieter Vermeulen Mu-
seum zodat hij toch kan voort le-
ven want bijzonder is hij zeker! 

Bioloog Wim Bosch, al 34 jaar 
werkzaam bij het PVM en al 37 jaar 
actief bij het vogelhospitaal, is in 
zijn carrière nog niet eerder een 
vogel met vier pootjes tegengeko-
men. In 2007 is er wel eens pulletje 
met vier pootjes geboren in Enge-
land. Dat diertje had meer geluk: 
hij werd in gevangenschap ge-
boren en had zowel 2 linker als 2 
rechter pootjes; die omstandighe-
den maakten dat hij het wel redde. 
Samen met de preparateur wordt 
nu gekeken wat de beste manier is 
om het Noord-Hollandse eenden 
pulletje te conserveren zodat ie-
dereen hem kan zien: opzetten of 
op sterk water zetten.
Zie ook www.pietervermeulenmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)

Muziek in ‘t Mosterdzaadje  
Santpoort-Noord - Vrijdag 25 
mei om 20.00 uur is het Duo Ha-
mer en Van Beelen in ‘t Mosterd-
zaadje met op het programma de 
hoogtepunten uit de cello-piano 
literatuur zoals Beethoven (So-
nate nr. 3 op. 69),  Kodály (Sonate 
op. 4) en Pizzolla (El Gran Tango). 
Florien Hamer (cello) en Hans van 
Beelen (piano) spelen de prach-
tige 3e Beethoven-Sonate in A 
groot uit 1808. Dit werk komt uit 
zijn ‘middenperiode’ en wordt be-
schouwd als een van de eerste 
stukken waarin beide instrumen-
ten gelijkwaardige partijen heb-
ben. In Kodály’s vroege Sonate 

zijn al direct de bijzondere Hon-
gaarse volksmuziek-ritmes her-
kenbaar waar hij op dat moment 
al verzamelaar van was. 
Zondag 27 mei om 15.00 uur is 
Trio Lamy (zie foto) te gast. Dit 
strijktrio van grote klasse wordt 
gevormd door Anita Jongerman 
– viool, Magrita Rondeel – cel-
lo en Florin Negreanu – altviool. 
Op het programma staan Haydn 
Trio Op.53 No.1 en Mozart Di-
vertiomento in Es-major. Trio La-
my (vernoemd naar de strijkstok-
bouwer Lamy) ontstond uit lief-
de voor de kamermuziek en van-
wege de uitdagingen, die het 

meest compacte strijkersensem-
ble biedt. Zie www.mosterdzaad-
je.nl. (foto:aangeleverd)
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VVK/Telstar gaat voor 
Eredivisie vrouwenteam
Regio - Er komt meer aandacht 
voor het vrouwenvoetbal in 
Kennemerland. Vrouwenvoet-
bal is de sterkst groeiende sport 
van dit moment. Een groot aan-
tal toptalenten wil doorstro-
men naar de Eredivisie. VVK/Tel-
star heeft daarom een plan in-
gediend voor een nieuw Vrou-
wen Eredivisie team in Kenne-
merland. 
Vrouwen Voetbal Kennemer-
land e.o. (VVK) is een samen-
werking van regionale vrou-
wenvoetbalclubs, de Academie 
VVK en Telstar. Stichting VVK 
heeft drie prioriteiten, meer 
meiden en vrouwen bij het 
voetballen betrekken, een voet-
balacademie realiseren en een 
vrouwen Eredivisieteam opzet-
ten. Met deelnemende voetbal-
clubs worden activiteiten op-
gezet voor kadertraining, c0m-
petitie versterking én promotie 
van meidenvoetbal, zoals zon-
dag 3 juni de meiden voetbal-
dag in het Rabobank IJmond 
Stadion in Velsen-Zuid. 
Om extra trainingsfaciliteiten 
mogelijk te maken, is op initia-
tief van DSS en Alliance ‘22 en 
de ervaren vrouwen voetbal-
trainer Hans de Winter de Aca-

demie Voetballende Vrouwen 
Kennemerland (AVVK) opge-
richt. De Academie gaat extra 
trainingen voor (top)talenten   
uit de hele regio verzorgen. Er 
worden afspraken gemaakt met 
middelbare onderwijsinstellin-
gen om ook onder schooltijd op 
verantwoorde wijze te kunnen 
trainen. 
Voor het seizoen 2018-2019 
heeft VVK/Telstar een team aan-
gemeld voor de vrouwen Ere-
divisie. Telstar steunt het plan 
door het stadion voor wedstrij-
den beschikbaar te stellen en 
juicht het initiatief toe omdat 
het oorspronkelijke vrouwen-
team vorig jaar naar VV Alkmaar 
is vertrokken. 
De aanvraag voor de Witte 
Leeuwinnen van VVK/Telstar 
ligt bij de KNVB en de Coöpera-
tieve Eredivisie Vrouwen (CEV). 
Op dit moment zijn er negen 
vrouwenteams in de Eredivisie, 
VVK/Telstar wil nummer 10 wor-
den. Medio mei zal bekend wor-
den gemaakt welke teams deel-
nemen aan de Vrouwen Eredivi-
sie komend seizoen. 
Voor meer informatie: Hans de 
Winter via 06-25025099 of in-
fo@hdwvoetbal.nl.

Strandschoonmaak 
start in IJmuiden aan Zee

Expeditie Juttersgeluk is speciaal 
voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligers 
met een licht verstandelijke of 
psychische beperking of mensen 
die langdurig thuis zitten zonder 
werk gaan tijdens de expeditie 
op zoek naar de mooie en min-
der mooie dingen op het strand. 
Door zelf het strand schoon te 
maken, brengen we het pro-
bleem van de plastic soep onder 
de aandacht bij álle groepen in 
onze samenleving.
Elke etappe verloopt volgens 
een vast programma: de wethou-
der ontvangt de deelnemers met 
ko�e en taart en een persoon-
lijk welkomstwoord. Juttersge-

luk legt uit hoe je plastic afval op 
het strand herkent en hoe je het 
veilig opraapt. Daarna start de 
etappe: een ware ontdekkings-
tocht. Het afval wordt door de 
jutters meegenomen, zodat er 
een schoon strand achterblijft. 
Aan het eind van de etappe dra-
gen de vrijwilligers van de ex-
peditie Juttersgeluk de knijpers, 
net als in een estafette, over aan 
de schoolkinderen van de Bees-
tenbende, die de schoonmaak 
voortzetten.
Doordat de zorg voor kwetsba-
re mensen de laatste jaren dich-
ter bij de gemeenten is komen 
te liggen, werkt Stichting Jut-
tersgeluk samen met KIMO Ne-

derland en België. Expeditie Jut-
tersgeluk is een jaarlijks terugke-
rend evenement; in 2015 startte 
Juttersgeluk met 6 gemeenten, 
in 2016 deden al 17 gemeenten 
mee. Dit jaar zorgen bijna drie-
kwart van alle kustgemeenten 
voor een hartelijke ontvangst 
van de deelnemers, waardoor we 
24 stranden en vijf dijken schoon 
achter kunnen laten.
Er wordt dit jaar speciale aan-
dacht gegeven aan peuken op 
het strand. Op toeristenstranden 
is dit het meest gevonden afval-
item. Het �lter van de sigaret is 
gemaakt van plastic en vergaat 
niet. De chemicaliën in één �l-
ter kunnen 8 liter zeewater ver-
ontreinigen. Tijdens de expedi-
tie verzamelen de jutters alle op-
geraapte peuken in een speciale 
container om de vrijwilligers be-
wust te maken van de hoeveel-
heid en de schadelijkheid voor 
het zeemilieu. (foto: Beesten-
bende)

IJmuiden aan Zee - Vorige week is de vierde Expeditie Juttersge-
luk van start gegaan in IJmuiden aan Zee. In twee weken tijd ma-
ken mensen voor wie een ‘gewone’ baan niet zo heel gewoon is de 
Nederlandse kust schoon. Stichting Juttersgeluk biedt hiermee in 
samenwerking met KIMO Nederland en België een laagdrempeli-
ge manier om maatschappelijk actief te zijn. Wethouder Floor Bal 
heette de deelnemers welkom in IJmuiden.

IJmuiden - Zondag 27 mei wordt 
weer een rondrit met de stoom-
trein over Tata Steel bedrijven-
terrein gemaakt. De trein ver-
trekt vanaf station Velserbosch, 
gelegen achter het hoofdkan-
toor aan de Wenckebachstraat 1 
in Velsen-Noord (zie blauwe bor-
den). Vertrek 10.45 uur, retour 
12.15 uur. De kosten bedragen 6 
euro voor volwassenen en 4 eu-
ro voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Het loket gaat om 9.30 uur open. 
Kaarten kunnen gereserveerd 
worden via www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl. Deze dienen 
voor 10.00 uur op de dag van 
de rit te worden afgehaald. Elke 
deelnemer dient een geldig le-
gitimatiebewijs te kunnen tonen 
in verband met de veiligheid. Na 
de rit is het Hoogovens Muse-
um geopend. Toegang 3 euro, in-
clusief een kop ko�e. Meer we-
ten over de rondrit? Bel dan 06-
12129068 (alleen info, niet voor 
reserveren).

Rondrit met 
fotostop over 
terrein Tata 
Steel

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
Tentoonstelling 
Loodsboten IJmuiden 
IJmuiden - Tot en met 30 sep-
tember 2018 is in de loodsenzaal 
van het IJmuider Zee- en Haven-
museum een tentoonstelling te 
zien met schilderijen van loods 
Arie van der Veer (1922-2015).
Arie van der Veer is geboren en 
getogen in IJmuiden. In Amster-
dam ging hij naar de zeevaart-
school. 10 mei 1940 was zijn eer-
ste dag als stuurmansleerling 
bij de Hollandsche Lloyd op de 
‘Westland’. Terwijl schip en be-
manning in IJmuiden lagen te 
wachten op Duitse krijsgevange-
nen werden zij door Duitse bom-
menwerpers aangevallen. Het 
schip is toen in allerijl vertrokken. 
Arie was 17 jaar en is de gehele 
oorlog buitengaats gebleven. Hij 
maakte diverse reizen mee in ge-
vaarlijke konvooien naar Zuid- en 
Noord-Amerika. In Liverpool leer-
de hij ‘zijn Betty’ kennen waarmee 
hij in 1944 trouwde.Van 1950 tot 
1977 heeft Arie als loods gewerkt 
bij het Loodswezen en de laatste 
jaren voor zijn pensionering als 
Inspecteur en wnd. Hoofd Beton-
ning, Bewaking en Kustverlich-

ting. Arie is na zijn schooltijd gaan 
tekenen en schilderen, eerst met 
houtskool en potlood en algauw 
daarna met olieverf. Arie was een 
autodidact en de zee en schepen 
waren zijn grote inspiratiebron.
Tot op hoge leeftijd is hij blijven 
schilderen en hij heeft ruim 200 
schilderijen gemaakt, waarvan 15 
schilderijen, in bruikleen van par-
ticulieren en van de loodsensoci-
eteit ‘Recht door Zee’, nu te zien 
zijn in het museum.
Arie van der Veer is in 2015 over-
leden. Zijn weduwe Betty heeft 
afgelopen vrijdag 18 mei in aan-
wezigheid van kinderen en fami-
lie, de tentoonstelling geopend.
De tentoonstelling is te bezichti-
gen vanaf zaterdag 19 mei tot en 
met zondag 30 september 2018. 
Het museum is geopend op de 
woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. In de maanden juli en augus-
tus is het museum alle middagen 
open, behalve de maandag. Mu-
seumkaart geldig. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl. (foto: aan-
geleverd)

Spaarndam - De schone kun-
sten en Spaarndam verhou-
den zich altijd al prima met el-
kaar. Het dorp inspireert, acti-
veert en is ook een geweldig de-
cor waarbinnen optredens en 
exposities extra tot hun recht 
komen. Een werkgroep is dan 
ook met veel enthousiasme be-
zig om nu al weer voor de der-
de keer van KIS, kunst in Spaarn-
dam, begin juni een groot feest 
van te maken. Vrijwel alle loca-
ties die zich voorgaande jaren 
leenden voor expositieruimtes, 
zijn ook nu weer beschikbaar. 
Tijdens Kunst in Spaarndam op 
2 en 3 juni doet een aantal wo-
ningen dienst als galerie, even-
als het gemaal, Fort Zuid en 
het Rijnlandshuis. De Oude 
Kerk is het episch centrum van 
de muziek en andere podium-
kunsten. Op beide dagen zul-
len daar van 12.00 tot 17.00 uur 
muzikale activiteiten plaatsvin-
den. Het plein voor de kerk on-
dergaat een metamorfose: een 
boekenkraam met vooral kook- 
en kunstboeken, schilderijen, 
sneltekenaars, workshops, een 
hapje en een drankje en uiter-
aard stemmige muziek, zorgen 
dan voor een Frans Montmartre 
sfeertje. Een topic dit jaar is de 
fotogra�etentoonstelling in het 
Dorpshuis. Het dorp kent een 
aantal goede fotografen, die ge-
durende het jaar regelmatig ex-
posities hebben in het kunst-
centrum. Een gezamenlijke ex-
positie ligt dus voor de hand, en 
het Dorpshuis is daarvoor de ge-
eigende plek. Dit jaar doet Loef, 
als expositieruimte en uitspan-
ning, aan de overkant van de 
Mooie Nel ook mee. Een veer-
dienst tussen Loef en het dorp 
brengt de mensen over het wa-
ter naar de strandtent en weer 
terug. Ook de Spaarndamse kin-
deren laten zich deze dagen niet 
onbetuigd. Zij hebben de afge-
lopen weken, vaak onder bege-
leiding van kunstenaars, prach-
tig werk gemaakt. Dit werk ex-
poseren ze gedurende het KIS- 
festival in de Adalbertuskerk op 
de Ringweg. Daarnaast orga-
niseert KIS voor hen een dicht-
wedstrijd. Een vakkundige jury 
selecteert de mooiste gedich-
ten, die dan zaterdagmiddag 
op de Kolk door henzelf worden 
voorgedragen. Op zondag 3 ju-
ni in de oude kerk zal de jury be-
kend maken welke drie kinde-
ren de prijzen hebben gewon-
nen.  En onder het motto ‘Ran-
ja met een Filoso�e(tje)’  krijgen 
groepjes kinderen in de verga-
derkeuken op de Kolk zondag-
middag de gelegenheid de we-
reld eens door een �loso�sche 
bril te bekijken. Zie ook www.
kunstinspaarndam.nl.

Kunst in 
Spaarndam

Wessel en Melissa winnen 
Bokkedoorns Award
Kok Wessel van leerbedrijf Res-
taurant Toujours blonk volgens 
de jury uit door de beste smaak 
van zijn gerecht: een coquille 
naar eigen inzicht bereiden en 
de mysterie-opdracht ‘een may-
onaise maken’. Gastvrouw Melis-
sa van leerbedrijf Restaurant Fris 
onderscheidde zich met de bes-
te aan tafel bereidde sabayon en 
het meest origineel samengestel-
de kaasplankje met bijpassende 
drank. Leuk detail is dat de bege-
leidster van Melissa bij restaurant 
Fris - Jane Lasschuit - zelf de Bok-
kedoorns Award heeft gewonnen 
in 2014.
De koks moesten voor deze acht-
ste editie van de Bokkedoorns 
Award een coquille naar eigen 
inzicht bereiden, serveren en 
toelichten aan de jury bestaan-
de uit John Beeren, Pascal Bee-
ren en Roy Eijkelkamp (De Bok-

kedoorns), Bart Zandvliet (Nova 
College) en Judy Nihof (Haarlems 
Dagblad). De gastheren/gast-
vrouwen hadden als opdracht 

een sabayon aan tafel bereiden, 
een �es wijn openen, decante-
ren en over zes glazen gelijkma-
tig uitschenken en een kaaspla-
teau met een bijpassende drank 
samenstellen voor de ogen van 
de jury. (foto: Michel van Bergen)

Haarlem - Wessel te Boekhorst uit Velsen-Noord en Melissa Bus-
scher uit Spaarndam, studenten Nova College Horeca, hebben de 
prestigieuze Bokkedoorns Award 2018 gewonnen.

Tata Steel zoekt teken-
talent voor eeuwfeest

IJmuiden - Tata Steel nodigt kin-
deren uit om een tekening te ma-
ken van het werk van familiele-
den of bekenden die bij het staal-
bedrijf in IJmuiden werken. 
Op 20 september is het 100 jaar 
geleden dat Hoogovens werd op-
gericht. Een deel van de ingezon-
den tekeningen wordt verwerkt 
in de feestelijke activiteiten die 
in september worden georgani-
seerd. Kinderen van 12 jaar of jon-
ger kunnen deelnemen. De keuze 
voor materialen en onderwerpen 
is geheel vrij.
Maximaal A4-formaat. Uiterste 

datum voor het aanleveren van 
de inzendingen is 15 juni. De ma-
kers van de tekeningen die wor-
den geselecteerd voor de festivi-
teiten krijgen daarover bericht. 
Overige inzenders ontvangen 
geen bericht. Op de achterkant 
van de inzending moet naam en 
leeftijd, huisadres, telefoonnum-
mer en e-mailadres van de maker 
worden vermeld.
Inzendingen kunnen per post 
worden verstuurd aan Tata Steel, 
t.a.v. Projectteam Centennial, 
2H27 S602-A, Antwoordnummer 
94000, 1970 WB IJmuiden.

Kinderkerk spaart voor 
Dierenambulance Velsen
Velsen - Tijdens de 40 dagen-
tijd (vastenperiode) van 14 febr. 
tot en met 25 maart, hebben de 
kinderen van de Oud Katholieke 
kerk uit IJmuiden gespaard voor 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen (DAV). Deze keuze is door de 
kinderen zelf gemaakt. Met hulp 
hebben zij prachtige dierenam-

bulances gemaakt als spaarpot. 
Op 25 februari zijn er twee die-
renambulances langs geweest 
om het één en ander te laten zien 
en uitleg te geven waarvoor de 
kinderen sparen.
Afgelopen zondag (Eerste  Pink-
sterdag) is tijdens een gezins-
dienst een cheque overhandig 

aan twee vrijwilligers, van niet 
minder dan 300 euro,  fantastisch 
dat de kinderen zo begaan zijn en 
zo jong al hier zelf voor kiezen.
DAV is hier zeer dankbaar voor. 
Als dank kregen de kinderen een 
leuke attentie. Met dank ook aan 
de kinderkerkleiding voor het ve-
le werk hiervoor. 







Vaak wordt er wat gemakkelijk over gedaan. 
“Afvallen is gewoon een kwestie van min-
der eten en meer bewegen”. Vooral door de 
mensen die zelf niet te maken hebben gehad 
met overgewicht. Minder eten is niet mak-
kelijk wanneer je vaak honger hebt of veel 
stress ervaart en uren zweten op de sport-
school is meestal ook niet de oplossing. In 
de praktijk komt hier veel meer bij kijken.

Met name de stofwisseling is erg bepalend, en deze is niet voor 
iedereen hetzelfde. Deze wordt grotendeels hormonaal aange-
stuurd en verschillende factoren hebben hier invloed op. Hierbij 
kun je denken aan anticonceptiva, zwangerschap en de meno-
pauze, stress en emoties, bepaalde eetgewoonten of medicij-
nen en stoppen met roken. 

Door een hormonale disbalans ontstaat er een stofwisselings-
probleem en kun je in een vicieuze cirkel belanden. De controle 
over het hongergevoel wordt dan ook steeds minder, en door-
dat je meer of vaker gaat eten, verergert zich het probleem. 

Sinds 2010 biedt Cure4Life een uniek programma om het li-
chaam weer in balans te brengen.  Op basis van een uitgebreide 
vragenlijst, bloed- en urineonderzoek stelt het medisch team 
van Cure4Life een persoonlijk voedingsprogramma samen. De 
kracht zit in de hoeveelheden en combinaties van natuurlijke, 
alledaagse voeding, zonder dieetpillen of shakes.  

De begeleiding tijdens het programma is erg belangrijk. Er 
wordt ook aandacht besteed aan coaching en emotie-eten. Ir-
ma Dekker is Cure4Life consulent in Haarlem en begeleidt haar 
cliënten tijdens het hele traject. Zij hee� jarenlange ervaring op 
het gebied van coaching, zowel wat betre� lifestyle, als vaak 
gerelateerde problematiek.  Daarbij is zij ervaringsdeskundige. 

Irma Dekker
Cure4Life Haarlem

VOEDING

Overgewicht is niet alleen een kwestie van calorieën
De stofwisseling en de hormoonhuishouding zijn erg bepalend

Zelf hee� zij het Cure4Life programma ook gevolgd en is sinds-
dien op gewicht. 

Irma: “Wie het programma correct volgt kan een gewichtsverlies 
verwachten van 4 tot 7 kilo per maand, en zonder hongergevoel. 
Onze cliënten voelen zich fitter, energieker en zitten lekkerder in 
hun vel. Daarbij hee� het programma ook een hele positieve in-
vloed op gerelateerde gezondheidsklachten zoals hoge bloeddruk, 
diabetes type 2, maag- en darmklachten en ademhalingsproble-
men”.

Tijdens het programma krijg je een duidelijk inzicht in welk voe-

dingspatroon voor jou werkt. Met behulp van “de richtlijnen voor 
de toekomst” is het goed mogelijk om de resultaten te behouden. 
Ook nadat je een gezond gewicht hebt bereikt, vinden er nog en-
kele na-consulten plaats. 

Het proces begint met een uitgebreide intake. Geïnteresseerden 
kunnen hiervoor een vrijblijvend informatief consult aanvragen 
van 75 minuten.   

Voor meer informatie: 
Cure4Life Haarlem, De Swarrelsstraat 14
Tel.: 023-5333282, www.cure4life-haarlem.nl
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HD Cup krijgt vervolg
met nieuwe naam
Regio - De Haarlems Dagblad 
Cup wordt onder een andere 
naam tóch voortgezet. Sport-
Connection, de organisator, 
heeft in het online platform 
Voetbal in Haarlem een nieu-
we partner gevonden. De twee 
partijen slaan de handen ineen.

In de aanloop naar de �nale van 
de twintigste editie werd bekend 
gemaakt dat de directie van Hol-
land Media Combinatie in de toe-
komst voor andere marketing-
plannen heeft gekozen en daar-
om de ondersteuning van het 
toernooi stopt. SportConnection 
moest zodoende op zoek gaan 
naar een nieuwe partner.
,,De afgelopen twee jaar hebben 
wij met veel plezier de organisa-
tie voor het Haarlems Dagblad 
opgepakt en dragen het toer-
nooi dan ook een warm hart toe,” 
legt Renée Faber uit. ,,Om de or-
ganisatie nu samen met Voet-
bal in Haarlem voort te zetten is 
voor ons een logische stap. Het 
contact was altijd al goed en we 
vullen elkaar perfect aan. Twee 
teams die zich vol passie voor 
de sport inzetten en nu samen 
voor dit mooie toernooi dat me-
de dankzij het Haarlems Dagblad 
en oud-organisatoren Rinus Ra-
vestein en Simon Paagman veel 
draagvlak heeft bij de clubs.”
Martijn Prinsen, initiatiefnemer 
van Voetbal in Haarlem, om-
schrijft de nieuwe samenwerking 

als kans voor open doel. ,,Het 
toernooi is echt een begrip in de 
regio Kennemerland en inmid-
dels ook daarbuiten. SportCon-
nection heeft de HD Cup voor-
zien van nieuw elan. Wij volgden 
het toernooi natuurlijk al op de 
voet en wij zijn heel blij dat wij 
met onze ervaring en rol in de 
regionale voetbalwereld hier nu 
onderdeel van zijn.”
De nieuwe naam zal binnen-
kort bekend worden gemaakt. 
Een aantal bestaande partners 
en suppliers blijven de Cup on-
dersteunen. De organisatie 
zoekt daarnaast een of meerde-
re hoofdsponsoren, iets wat het 
sterk bezette toernooi zeker ver-
dient. Met een deelnameveld van 
bijna vijftig standaardteams is het 
de grootste regionale cup van het 
land.
Een aantal clubs heeft ook hun 
hulp aangeboden en de eerste 
gesprekken staan inmiddels ge-
pland. De opzet van de Cup blijft 
in het nieuwe seizoen gelijk. Een 
poulefase met drie oefenwed-
strijden en vervolgens de knoc-
koutfase richting de �nale van de 
Cup. De �nale zal in 2019 worden 
gespeeld op het complex van 
de winnaar van 2018: SV Spaarn-
woude. Met voortzetting van de 
huidige opzet zijn de potentië-
le nieuwe hoofdsponsoren weer 
van augustus tot en met mei in 
beeld bij voetballiefhebbers in de 
regio. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Ook dit jaar wordt er 
weer een aantal orgelconcerten 
gegeven in de Nieuwe Kerk aan 
de Kanaalstraat. Bij deze concer-
ten worden de beide orgels in 
de deze kerk bespeeld. Het spits 
wordt afgebeten op vrijdag 25 
mei door organist Dirk Out. Het 
programma bestaat geheel uit 
werken van Johann Sebastian 
Bach. Het thema luidt ‘Bach licht-
voetig…’. Zo klinken onder ande-
re de zogeheten Schübler Orgel-
chorale, een bewerking van een 
Concerto van Vivaldi (door Bach) 
en enkele transcripties. Het con-
cert wordt afgesloten met de mo-
numentale Passacaglia, één van 
Bach’s meest indrukwekkende or-
gelwerken. De toegang is gratis. 
Wel wordt er na a�oop een deur-
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten. Het concert be-
gint om 20.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Bach 
lichtvoetig

Dauwtraprit op het strand
Santpoort-Noord - Als paardrij-
liefhebber is er natuurlijk niks leu-
ker dan een ontspannen duinrit 
te paard. Heerlijk genieten van 
de paarden, de omgeving, het 
mooie uitzicht, de rust en de geur 
van bos, duin, strand en paard. 
Ook de paarden vinden het fan-
tastisch! Bij manege Kennemer-
gaarde zijn vrijwel ieder weekend 
buitenritten door de duinen die 
2 of 3 uur duren en waar gevor-
derde ruiters van de manege aan 

mee kunnen doen. vorige week 
vrijdag was het al heel vroeg ge-
zellig druk op de manege: om 
zes uur ’s morgens vertrokken de 
ruiters voor de jaarlijkse dauw-
traprit. Deze rit is heel populair 
en er waren dan ook veel inschrij-
vingen. Via loting werd uiteinde-
lijk bepaald wie er dit jaar mee 
mochten. 
Manege Kennemergaarde ligt 
aan de rand van de Kennemer-
duinen, de groep reed dan ook 

onder begeleiding van instruc-
teur Ed via de ruiterpaden van 
het duin naar het strand van Par-
nassia. 
Daar aangekomen werd er eerst 
even gestapt om vervolgens in 
volle rengalop over het strand te 
rijden. Genieten voor ruiter en 
paard! 
Na de galop ging de groep uit-
stappen door de branding om via 
IJmuiden weer terug naar stal te 
gaan. (foto: Anja Vogel)

Tentoonstelling in 
Hoogovensmuseum
IJmond - Woensdag 9 mei is in 
het Hoogovens museum in het 
kader van 100 staal in de IJmond 
de tentoonstelling van emaillen 
schaaltjes o�cieel geopend.
Deze schaaltjes dateren van 50 
jaar terug en zijn ontworpen door 
het kunstenaarsechtpaar Carla 
en Richard Braun, die destijds ter 
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van Hoogovens de emaillen 
schaaltjes hebben ontworpen.
De ontwerpen zijn stilistische 
weergaven van onderdelen van 
productie installaties van het 
Hoogovens van toen. Bij de ver-
vaardiging gebruikten zij negen 
basiskleuren. Hiervoor maakten 
zijn 85 ontwerpen, maar omdat 
er een aantal in meer kleuren zijn 
gemaakt, zijn er nu 167 verschil-
lende bekend.
De schaaltjes hier in het muse-
um komen uit de verzameling van 
Guus Lammerse, medewerker van 
het email-lab van Tata Steel, die ze 
in bruikleen aan het Hoogovens-
museum heeft gegeven voor de-
ze tentoonstelling. Om aan te slui-
ten bij de opzet van het Hoog-

ovens museum zijn de bordjes 
verspreid op gesteld in de collec-
tie, passend bij die bedrijfsonder-
delen die ook op de bordjes ge-
toond worden.
Daarnaast toont het Hoogovens 
museum ook inzicht in de pro-
ductie van staal in IJmuiden. Dit 
wordt ondersteund met model-

len, �lms en video’s en binnenkort 
verwacht men ook met 3D �lm te 
kunnen tonen. Voor de kinderen 
is er de ontdekplek waar allerlei 
proe�es gedaan kunnen worden. 
Het Hoogovens museum is deze 
zomer elke week van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 
uur geopend. (foto: aangeleverd)

Velsen - Bij muziekvereniging Soli 
kunt u uw droom uit laten komen 
en een instrument leren bespelen 
in één dag. U kunt zelf uw instru-
ment welke u wilt gaan bespelen 
uitzoeken en aan het eind van de 
dag speelt u mee in een orkest tij-
dens een concert. De instrumen-
ten waar u uit kan kiezen zijn Fa-
got, Hoorn, Trompet, Cornet, Trom-
bone Bariton, Klarinet, Dwars�uit, 
Saxofoon en slagwerk. Geduren-
de de dag krijgt u les van een pro-
fessionele instructeur die u de eer-
ste noten leert spelen. Het instru-
ment wordt door muziekvereni-
ging Soli aan u in bruikleen gege-
ven. De workshop is op zondag 3 
juni vanaf 10.00 uur in het Soli mu-
ziekcentrum. Heeft u interesse om 
deze workshop te volgen meldt u 
zich aan via Opleidingen@soli.nl. 
De kosten voor deze workshop be-
dragen 10 euro, bij aanvang te vol-
doen. Als u na de workshop en-
thousiast bent over muziek maken 
en door wilt gaan met spelen, dan 
kunt u 3 proe�essen volgen bij So-
li. U krijgt een instrument in bruik-
leen. Als u het leuk vindt kunt u na 
de zomervakantie lid worden van 
Soli en spelen in een beginnersor-
kest: de Opstapklas voor de jeugd 
en de Startklas Volwassenen voor 
de 18 plussers.

Leer instrument 
bespelen
in één dag

Natuurspeeltuin in Zeewijk
IJmuiden - Maandagochtend 
werd gestart met de aanleg van 
de natuurspeeltuin in Zeewijk. 
Na veel overleg met kinderen, 
ouders en betrokkenen is ont-
werpbureau De Twee Heren be-
gonnen met een heerlijke speel-
plek, met geheime hoekjes, wa-
ter, modder, heuvels, boomstam-
men, muurtjes, houten speeltoe-
stellen en tunnels. Hier zullen kin-
deren heel anders spelen dan el-
ders. Ze kunnen even de rust op 
zoeken, kriebelbeestjes zoeken 
en lekker knoeien met water en 
zand. De ideeën van kinderen, 
onder meer van leerlingen van de 
Origon, worden meegenomen in 
het ontwerp. De speeltuin is me-
de mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van heel diverse organisaties. 
De speeltuin gaat op korte ter-
mijn open. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden aan Zee - Zaterdag 30 
juni houdt de IJmuider Reddings-
brigade (IJRB) een open dag. Op 
het strand zie je ze regelmatig 
aan het werk, de lifeguards van 
de Reddingsbrigade. Ben je be-
nieuwd wat ze allemaal doen? 
En wil je een stoere foto van je-
zelf op de waterscooter, ga dan 
zeker kijken. Zie ook www.ijrb.
nl/opendag.  IJRB bestaat dit jaar 
al 85 jaar. Ben je ooit betrokken 
geweest bij de Reddingsbriga-
de, als hulpverlener of als vrijwil-
liger? Op zaterdagmiddag 30 ju-
ni houdt de IJRB een reünie van 
15.00 tot 17.00 uur in De Wacker 
aan Kennemerboulevard 480. Zie 
voor meer informatie www.ijrb.
nl/reunie.

Open dag 
Reddings-
brigade

Avond4Daagse Driehuis
Driehuis - Dinsdag 29 mei tot en 
met vrijdag 1 juni vindt de eer-
ste editie plaats van de Avond-
4daagse Driehuis. Begin 2018 heb-
ben een aantal ouders van de Jan 
Campertschool en de Toermalijn 
de krachten samen gebundeld en 
zijn begonnen met het organise-
ren van avond4daagse die gelo-
pen zal worden in Driehuis en om-
geving. Nadat de scholen jarenlang 
met plezier mee hebben gedaan 
aan de Avond4daagse in IJmuiden 
is het nu tijd voor wat anders. Een 
kleinschalige en feestelijke loop die 
zich letterlijk en �guurlijk dichter 
bij Driehuis en haar bewoners af-
speelt. Alleen leerlingen van de Jan 
Campert en de Toermalijn kunnen 
zich inschrijven via www.avond-
vierdaagse-driehuis.nl.
Iedere dag zal er weer een andere 
route van 5 kilometer gelopen wor-
den. Deze zullen een combinatie 
zijn van door de natuur en langs de 
huizen. Veel van de kinderen zul-
len dan ook door hun eigen buurt 
lopen. Afwisselde zal er gelopen 
worden door Driehuis, Santpoort-
Noord, Velsen-Zuid Oost, Velsen-
Zuid West, Oud-Velsen en natuur-
lijk door de prachtige natuur in 
Beeckestijn, Velserbeek en Water-
land. De routes op dinsdag, woens-
dag en donderdag zullen starten 
en eindigen op het schoolplein van 
de Jan Campertschool. En de slot-
dag zal starten en eindigen op het 
schoolplein van de Toermalijn. Tij-

dens deze laatste dag mogen de 
kinderen verkleed en zal het feeste-
lijk met muziek worden afgesloten.
Om de avondvierdaagse voor de 
kleintjes toegankelijker te ma-
ken zal er een kleuterloop zijn. Dat 
houdt in dat zij ervoor kunnen kie-
zen om 1 dag te lopen in plaats 
van vier dagen. Dat zal dan alleen 
op vrijdag zijn en het is dezelf-
de route als die de anderen lopen. 
Op school zijn aan er aan alle kin-
deren �yers uitgedeeld dat de in-
schrijving is geopend. De kinderen 
hebben vol enthousiasme gerea-
geerd. Er zullen een drietal bekers 
uitgereikt gaan worden. 1 voor de 
school met procentueel de meeste 
inschrijvingen. En per school zal er 
een beker uitgereikt worden voor 
de klas met procentueel de mees-
te inschrijvingen.
De organisatie is erg blij met de en-
thousiaste reacties van de mensen. 
We hebben dan ook een aantal 
sponsoren en vrijwilligers kunnen 
werven. Zonder hun had de loop 
niet door kunnen gaan. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld sponsor die 
de hesjes bedrukt van de organisa-
tie, maar ook sponsoren die zorgen 
voor het eten en drinken tijden de 
pauze. Op iedere dag zal er nl een 
pauzepost aanwezig zijn. De vrij-
willigers zullen o.a. ingezet worden 
om stempels te zetten op de deel-
nemers kaarten, maar ook als ver-
keersregelaar, koploper en hekken-
sluiter.WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Informatieochtend 
ziekte in het gezin
Santpoort-Noord - Vanaf woens-
dag 6 juni houdt kinder- en 
jeugdtherapeut Ingrid Snijders, 
tevens verbonden aan Inloophuis 
Kennemerland, iedere twee we-
ken informatieochtenden voor 
ouders die te maken hebben met 
ziekte in het gezin. 
Wanneer een ouder of kind wordt 
getro�en door een ernstige ziek-
te kan dit een enorme impact op 
het hele gezin hebben. Deze kan 
gepaard gaan met allerlei vraag-

stukken waar ouders zich, naast 
de e�ecten van de ziekte, zorgen 
om kunnen maken. Tijdens de-
ze informatieochtenden kunnen 
ouders hun vragen kwijt en kan 
er samen gekeken worden naar 
wat er binnen de situatie nodig 
is. Ze vinden plaats in de praktijk 
KIND&COach Ingrid Snijders, Bur-
gemeester Weertsplantsoen 110 
in Santpoort-Noord. Maak vrijblij-
vend een afspraak via info@kin-
dencoach.nl of 06-24136566.

Elfstedenkruisje voor Stern
IJmuiden - Zo’n 100 boten deden 
op de vrijdagavond na Hemel-
vaartsdag in Leeuwarden mee 
aan de vermaarde Elfsteden Roei-
marathon: ruim 200 kilometer 
over de Friese wateren af te leg-
gen binnen 24 uur. De Stern nam 
deel in het prestatieveld in esta-
fettevorm. Roeien zo hard je kunt, 
wisselen, verplaatsen per �ets of 
auto naar de volgende wissel-
plek en weer door. Startend van-
af een 48e plek zakte de Stern te-

rug naar een 73e plaats om ver-
volgens in de vroege nacht weer 
terug te komen naar een 50e 
plek. De thuisblijvers konden hun 
ploeg via track en trace volgen en 
zagen de Sternroeiers verder op-
rukken. De �nish werd bereikt in 
een fantastische tijd van 20 uur 
en 57 minuten. Een 36e plaats als 
kleine vereniging in een veld van 
binnen- en buitenlandse deelne-
mers; een prestatie van formaat! 
(foto: aangeleverd)

Lets Play verliest titel 
aan VC Spaarnestad
Velserbroek - Afgelopen maand 
waren de laatste recreanten vol-
leybaltoernooien van dit seizoen 
voor de regio Haarlem en om-
geving. Hierin werd gestreden 
voor de kampioenschappen voor 
de maandagavond- en voor de 
woensdagavond recreanten. Dit 
zijn toernooien die elke maand 
worden gespeeld met ongeveer 
20 teams. Grote leveranciers voor 
deze toernooien zijn VC Spaarne-
stad uit Haarlem, VCH uit Hoofd-
dorp en Smashing Velsen uit Vel-
sen, maar ook kleine recreanten 
volleybalclubs zoals Lets Play uit 
Velserbroek, Setup 2000 uit Sant-
poort, VOLO uit Haarlem en Wes-
terstorm uit Amsterdam.
Lets Play stond voor de opga-
ve om zijn titel van verleden jaar 
op de maandagavond te verde-
digen. VC Spaarnestad Cramer 
was de belangrijkste medekandi-

daat voor de titel. De eerste wed-
strijden tegen Wintersport en de 
Milka’s werden ruim gewonnen. 
Maar de wedstrijd tegen Cramer 
was van een ander niveau. De 
wedstrijd ging gelijk op maar vlak 
voor tijd was het Cramer die on-
der leiding van Ron Heinink de 
wedstrijd en de titel naar zich toe-
trok. Zij mogen zich het komend 
jaar ook kampioen noemen van 
de maandagavond. 
Op de woensdagavond probeer-
de Lets Play zijn tweede plaats 
van verleden jaar te verbete-
ren maar het team stond niet op 
scherp. Dit resulteerde dan ook 
in een zesde plaats en het was 
VCH Camping die met titel naar 
huis mocht. Onder groot applaus 
werd afscheid genomen van de 
heren van Spaarne die hun laat-
ste toernooi speelde. (foto: Wil 
van Norden)

Magic in IJmuiden
IJmuiden - Zondag vond de vijfde editie plaats van Boulevard of Ma-
gic. Overdag waren er optredens op de boulevard. Ondanks de mist 
was het een geslaagde middag. ’s Avonds ging het beter gedurende 
de speciale avond in het Apollo Hotel op de Kennemerboulevard. De-
ze avond was om te vieren dat de Boulevard of Magic vijf jaar bestaat. 
De avond werd gepresenteerd door Hans Kazàn en er waren optre-
dens van onder andere Rob en Emiel, Niek Takens en Herman Koster. 
(foto: RTV Seaport/Ton van Steijn)

Mooie sport- en spelmiddag
bij IJVV Stormvogels

Met geweldige voetbaloefenin-
gen als gericht schieten door 
hoepels in een voetbaldoel wer-
den de deelnemers uitgedaagd 
en konden zij punten scoren. 
Gericht pasen over de grond 
was ook een mooi onderdeel 
waar menigeen zich op stuk kon 
bijten. De bal exact in de vak-

ken laten eindigen was een he-
le toer. Maar ook onderdelen als 
pasen en aannemen, dribbelen 
en afronden mochten natuurlijk 
niet ontbreken. Alles in het te-
ken van plezier hebben en leren. 
Uiteraard was er een mooi drib-
belparcours, een heuse pan-
nakooi en het spel drie op een 

rij waarbij men in teams moest 
proberen, analoog aan het be-
kende spel vier op een rij, drie 
pionnen in een rij te bezetten. 
Het enthousiasme en de von-
ken sprongen er van af. Hilarisch 
en ook spannend was het Bel-
gisch voetbal waarbij twee doe-
len in het midden van het veld 
stonden met de rug naar el-
kaar. Het was even zoeken maar 
al snel werden ook deze Belgi-
sche doelen �ink onder vuur ge-
nomen. Na a�oop was een ie-
der behoorlijk moe. Ook Mart 

en zijn klasgenoten hadden er 
een middag hard werken opzit-
ten. Mart krijgt van onze organi-
satie een dikke 10 voor de uit-
voering van zijn opdracht en al-
le deelnemers ontvingen na af-
loop een mooie herinnerings-
vaan, wat te drinken en een pa-
tatje als bedankje voor hun zeer 
enthousiaste deelname. 
Stormvogels liet zich maar weer 
eens van de beste kant zien, 
waar het activiteiten voor haar 
jeugd betreft! (foto: aangele-
verd)

IJmuiden - Woensdag 16 mei beleefden een kleine 100 spelers 
en speelsters van de jeugd van IJVV Stormvogels een geweldige 
voetbalmiddag. Ditmaal was het oud eerste elftalspeler Mart Wil-
lemse, die in het kader van zijn studie, de jeugd een mooi middag 
voorschotelde.

DCIJ-nieuws
Bekerviertal strandt na 
akkoordje in KNDB-beker
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
mocht het bekerviertal van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) als Noord-
Hollands kampioen aantreden in 
de eerste ronde van de KNDB-be-
ker in Gouda. In een poule van 
vier teams moest het een plek 
bij de eerste twee veiligstellen 
om de volgende ronde te berei-
ken. Ereklasser Dammend Tilburg 
was favoriet in de poule, maar het 
moest mogelijk zijn om Rivieren-
dammers en Damlust Gouda 2 
voor te blijven. 
In de eerste ronde trof DCIJ di-
rect Dammend Tilburg. Jesse Bos 
en Krijn ter Braake moesten de 
twee sterkste spelers van Tilburg 
afstoppen, terwijl Martin van Dijk 
en Wim Winter kansen moes-
ten creëren. Door snelle nederla-
gen van Van Dijk en Winter was 
de strijd echter al snel gestreden. 
De knappe remises van Bos en Ter 
Braake deden er vervolgens niet 
meer toe: 2-6. 
Daarna moest DCIJ het opne-
men tegen Rivierendammers, dat 

nipt gewonnen had van Damlust 
Gouda 2. Al snel sloeg Ter Braake 
met een combinatie toe tegen de 
kopman van het viertal uit Gorin-
chem. Toen Winter een punt pak-
te, leken alle kansen aan DCIJ te 
zijn. Ter Braake kwam echter on-
danks zijn schijf voordeel niet ver-
der dan remise. Ook Bos en Van 
Dijk zagen hun goede standen in 
remise eindigen: 4-4.
Hierna moest DCIJ hopen dat Til-
burg aan zijn plicht zou voldoen 
en moest het zelf van Damlust 
Gouda 2 winnen. Plotseling was 
er rumoer bij de andere wed-
strijd. Tilburg en Rivierendam-
mers bleken massaal remise over-
een te zijn gekomen, waardoor 
DCIJ beide teams niet meer kon 
inhalen. 
Aangeslagen door dit akkoord-
je, verloor Bos prompt in een uit-
stekende stand. Van Dijk en Win-
ter wisten nog te winnen en Ter 
Braake kwam ondanks wat voor-
deel niet verder dan remise: 5-3 
en een bittere pil.

Studium Generale: ‘Geen 
nummers maar namen’
Velsen-Zuid - Het Gymnasium 
Felisenum is dit jaar gestart met 
een serie lezingen: Studium Ge-
nerale. Op dinsdag 5 juni van 
15.30 uur tot 16.30 uur is de derde 
lezing van het Studium Generale 
op het Gymnasium Felisenum. De 
titel luidt ‘Geen nummers maar 
namen’, zoektocht naar de schrij-
ver van een brief uit concentratie-
kamp Dachau, en wordt gegeven 
door Jos Sinnema.
Sinnema is werkzaam als tekst-
schrijver en journalist. In 2002 
zag hij in een postzegelwinkel-
tje in Amsterdam een brief in de 
etalage hangen. Een brief uit het 
concentratiekamp Dachau ge-
schreven door een Tsjech aan 
zijn vrouw en dochtertje. Sinne-
ma kocht de brief en begon een 
zoektocht naar de familie. 

Op de gedenkplaats Dachau leer-
de hij het herinneringsboekpro-
ject kennen. Voor dit project gaan 
scholieren op zoek gaan naar de 
levensverhalen van oud-gevan-
genen: de namen achter de num-
mers. Hij bracht het project naar 
Nederland, wat uiteindelijk re-
sulteerde in een boek en de ten-
toonstelling ‘Geen nummers 
maar Namen’ in Verzetsmuseum 
Amsterdam (2015). 
Ruim tweeduizend Nederlanders 
hebben tussen 1941 en 1945 in 
het concentratiekamp Dachau 
gezeten. Het waren voornamelijk 
politieke gevangenen en zij kre-
gen bij binnenkomst een num-
mer. Hun naam deed er vanaf dat 
moment niet meer toe. De zaal is 
open vanaf 15.15 uur. Gratis toe-
gang.

Zomeractie bij de 
zwerfkattenopvang
IJmuiden - De Zomeractie is een 
initiatief van verschillende spon-
sors en zorgt ervoor dat een 
noodlijdende kleine dierenorga-
nisatie zoals Stichting Zwerfkat-
ten Havengebied IJmuiden, wat 
extra �nanciële steun krijgt. Deze 
IJmuidense club is immers afhan-
kelijk van giften en ontvangt na 
20 jaar veldwerk nog steeds geen 
subsidie, ondanks diverse keur-
merken en onderscheidingen!
Dagelijks rekenen 150 baas- 
en dakloze katjes op hulp van 
de stichting. Deels verwilderde 
zwerfkatten die buiten leven. Zij 
worden gecastreerd, bijgevoerd 
en krijgen medische zorg. Maar 
ook beheert de vrijwilligersor-
ganisatie een opvang in Velsen-
Noord waar onplaatsbare kat-
ten een thuis vinden. Dieren die 
niemand wil en op de nominatie 
voor euthanasie stonden. Omdat 
ze onzindelijk zijn, erg angstig of 
juist agressief, meestal het resul-
taat van menselijk (mis)handelen!
Met professionele zorg en liefde 
krijgen de verzorgers veel kanslo-
ze katten weer op de rit. Maar om 
alle regels en richtlijnen te volgen 
zijn er in de opvang aanpassin-
gen nodig, ook met het oog op 
een duurzame toekomst. 
Zo moet er een waterleiding ge-
legd worden naar één van de ver-
blijven, maar ook een nieuwe bin-
nen- en buitenvloer. De bestaan-
de tegelvloer zorgt vrijwel dage-
lijks voor onacceptabele proble-
men zowel qua hygiëne als qua 
werklast. De middelen voor de-
ze verbouwing hopen de katten-
vrienden met de Zomeractie bij-
een te krijgen. 

Hoe? Tussen 15 mei en 15 ju-
ni worden alle giften die bin-
nenkomen met 50% verhoogd! 
Dus van een gift van 50 euro 
wordt door de sponsors 75 eu-
ro gemaakt! De enige voorwaar-
de is dat bij de donatie vermeld 
wordt dat het om de Zomeractie 
gaat. Helpt u mee om de droom 
van deze zwervertjes en hun ver-
zorgers waar te maken? Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den NL85INGB0004761772 onder 
vermelding van zomeractie. (foto: 
aangeleverd)








