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Onderzoeksteam geeft nieuwe informatie vrij

Nog veel vragen over 
brandstichting Zeeweg 
IJmuiden - De brand in de 
voormalige sportschool 
villa Sportiva aan de Zee-
weg is binnen ontstaan. 
Die conclusie trekt het on-
derzoeksteam na uitge-
breid sporenonderzoek. 
Eerder was al bekend ge-
worden dat er sprake was 
van brandstichting. Nader 
onderzoek heeft uitgewe-
zen dat er gebruik is ge-
maakt van brandversnel-
lende middelen. ook is er 
in het pand een witte jerry-
can gevonden.

De brand brak rond 01.49 uur 
uit in de nacht van zondag 
17 april op maandag 18 april. 
Naast de leegstaande sport-
school is grand café La Bel-
le gevestigd. Daar waren op 
dat moment tientallen gas-
ten aanwezig. Een medewer-
ker van het café, de 36-jarige 
Sidney van Leeuwen, raakte 
door de brand zwaargewond. 
Hij ligt nog altijd in het Brand-
wondencentrum. Andere me-
dewerkers en bezoekers van 
het café zijn wonder boven 
wonder ongedeerd gebleven.
Getuigen zeggen dat zij ie-
mand uit het raam van de 
sportschool hebben zien 
klimmen, vlak na het uitbre-
ken van deze brand. Deze 
persoon zou zijn weggerend 
over de Zeeweg in de richting 

van de Lorentzstraat. Het is 
niet bekend of dit de gewon-
de medewerker van het café 
is. Daarom zoekt de recher-
che getuigen, die nog niet 
met de politie hebben gespro-
ken en die gezien hebben dat 
een persoon of personen het 
pand zijn uitgeklommen via 
het raam van de sportschool. 
Er is ook een mogelijkheid om 
het pand te verlaten via de 
deur van de brandgang; deze 
stond na de brand open.

Witte jerrycan
Na de brand heeft de recher-
che in het sportschoolgedeel-
te van het pand een witte jer-
rycan gevonden. Meer dan 
vermoedelijk heeft hier een 
brandbare vloeistof in geze-
ten. De jerrycan wordt mo-
menteel op sporen onder-
zocht bij het NFI. De politie wil 
graag weten of het iemand is 
opgevallen of dat iemand ge-
zien heeft dat er een witte jer-
rycan werd gevuld bij bijvoor-
beeld een tankstation. Derge-
lijke witte jerrycans worden 
niet gebruikt voor vluchtige of 
chemische stoffen. Gangbare 
kleuren voor deze vloeistoffen 
zijn over het algemeen zwart, 
groen of rood. Een witte jer-
rycan moet dus mogelijk ie-
mand opgevallen zijn. 
Ook komt de politie graag in 
contact met mensen die we-

ten hoe de witte jerrycan in 
het pand is gekomen of heeft 
gezien wie de jerrycan mee 
naar binnen heeft genomen. 
Deze informatie is zeer be-
langrijk voor het politieonder-
zoek.
Op het moment dat de brand 
werd ontdekt heeft een onbe-
kend gebleven man het per-
soneel van het grand café La 
Belle gewaarschuwd. Deze 
persoon heeft op de keuken-
deur geklopt en aan de klink 
getrokken. Toen een perso-
neelslid open deed, vertel-
de de man dat er brand was 
uitgebroken in de voormali-
ge sportschool. De keuken-
deur van het café is gelegen 
aan de zijde van de Willem-
beeksweg. Het onderzoeks-
team komt graag in contact 
met deze belangrijke getuige.

voertuigen gezien
Kort na het uitbreken van de 
brand is op bewakingsbeel-
den uit de omgeving te zien 
hoe een personenauto vanaf 
de Zeeweg de Lorentzstraat 
in rijdt in de richting van de 
Briniostraat. Het gaat vermoe-
delijk om een donkerkleurige 
Volkswagen Golf. De bestuur-
der en mogelijke inzittenden 
hebben misschien belangrij-
ke informatie.
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Zie programma elders in deze krant

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

AIrco vullen 
Incl. onderhoud

nu E70,-

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

velsen - velsenaren hoe-
ven zich komend weekend 
niet te vervelen. Er is zo-
veel te kiezen dat het nog 
moeilijk kan worden. Maar 
met goed plannen kun je 
meerdere uitjes combine-
ren. 

Het begint vrijdagavond al met 
Santhappen nieuwe stijl op 
het Broekbergenplein. Daar 
wordt een diner geserveerd, 
waarvoor men ter plaatse een 
kaartje kan kopen. Wie een 
beetje dooreet kan ‘s avonds 
uitbuiken bij het Benefietcon-
cert met leerlingen en het Ne-
derlands Philharmonisch Or-
kest in Gymnasium Felise-
num, aanvang 19.30 uur. Za-
terdag is het vanaf 15.00 uur 
verder Santhappen in Sant-
poort-Noord.
Zaterdag vindt ook de 31ste 
editie plaats van het Henk van 
Delden Straatvoetbaltoernooi. 
Locatie is als vanouds Plein 
1945 in IJmuiden.
Zondag is de Dag van de At-
lantikwall, dan zijn langs de 
hele Nederlandse kust bun-

kers te bezoeken. Daarom is 
het twee dagen lang Histo-
risch Weekend bij het Bunker 
Museum IJmuiden. Op zater-
dag en zondag wordt daar 
door re-enactment een le-
vensecht beeld gegeven van 
het einde van de strijd van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Voor alle sportievelingen staat 
zondag in het teken van de 
Rabobank Fietsdag IJmond. 
Fiets met leden van je club de 
25 of 55 kilometer route, be-
leef de IJmond en fiets geld 
bij elkaar voor de clubkas. 
Hopelijk ligt de Westerveld 
Fair ook op de route van veel 
Velsenaren. Het Gedenkpark 
van Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld is altijd al 
een bezoekje waard. Zondag 
is tijdens de buitenfair een 
heleboel te beleven. 
Naast exposanten en demon-
straties van ambachten en 
een valkenier wordt een to-
neelstuk met bekende his-
torische figuren ‘uit het ge-
denkpark’ opgevoerd. Voor 
de jongsten is er een speciaal 
programma.

Van lekker eten tot gedenken
Druk weekend met

veel leuke evenementen
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Door Erik Baalbergen
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En 
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

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

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

IJmuidenaren kijken nauwe-
lijks meer van op van een 
langsvarend of afmerend 
cruiseschip. Maar anderhal-
ve week geleden trok het 
nieuwste en grootste schip 
van de Nederlandse rederij 
Holland-Amerika Lijn (HAL), 
de ms Koningsdam, veel aan-
dacht toen het IJmuiden pas-
seerde. Het ultramoderne 
schip is bijna 300 meter lang 
en kan 2650 passagiers her-
bergen.

De Koningsdam werd op vrij-
dag 20 mei in Rotterdam ge-
doopt door koningin Máxi-
ma. Na de doop vertrok het 
schip dezelfde avond nog en 
voer het rond 3 uur ’s nachts 
stilletjes voor het eerst langs 
IJmuiden, door de Noor-
dersluis naar Amsterdam. 
Slechts een enkele fotograaf 
heeft deze primeur vastge-
legd. Op zondag 22 mei rond 
half acht ‘s avonds kwam 
het schip opnieuw langs, nu 
zeewaarts, voor haar eerste 
cruise naar de Noorse fjor-
den. Deze keer trok het schip 
opvallend veel publiek langs 
het kanaal en bij de sluizen, 
de kop van de haven en de 
pieren. Afgelopen zondag 
deed de Koningsdam haar 
passages langs IJmuiden 

nog ’s dunnetjes over.

De HAL begon in 1873 als 
Nederlandsch-Amerikaan-
sche Stoomvaart Maat-
schappij (NASM), met Rot-
terdam als thuisbasis. Sinds 
1896 heette de maatschap-
pij NV Nederlandsch-Ame-
rikaanse Stoomvaart-Maat-
schappij ‘Holland-Amerika 
Lijn’. In 1973 werd de naam 
ingekort tot Holland Amerika 
Lijn NV. De maatschappij on-
derhield tot 1978 een trans-
Atlantische scheepvaartver-
binding tussen voorname-
lijk Rotterdam en New York. 
Deze verbinding speelde ja-
renlang een grote rol bij de 
landverhuizingen van Europa 
naar Amerika.

Door de komst van het vlieg-
tuig werden de HAL-sche-
pen steeds meer ingezet voor 
cruises. In 1989 werd de HAL 
ingelijfd bij het Amerikaan-
se Carnival Corporation & 
plc, de grootste cruisevaart-
onderneming ter wereld. De 
HAL heeft momenteel 14 
schepen.

De Koningsdam heeft dit en 
volgend jaar Amsterdam als 
thuisbasis, en zal dit jaar Am-
sterdam nog elf keer en in 
2017 nog eens dertien keer 
aandoen. Dus wie hem vorig 
of afgelopen weekend heeft 
gemist: hij komt tot eind vol-
gend jaar nog 48 keer langs 
IJmuiden! Het kleinere broer-
tje, de Prinsendam, zal de ko-
mende maanden een regel-
matige gast in onze eigen 
IJmondhaven zijn.

Unieke Tafel van Kees 
op sponsoravond Telstar
Velsen-Zuid – Een gezelli-
ge verjaardag waar de man-
nen over voetbal praten. Zo 
omschreef één van de aan-
wezigen de sfeer tijdens de 
Theateravond voor sponsors 
van Telstar, maandagavond 
in het Rabobank IJmond Sta-
dion. Dankzij voetbalcom-
mentator én Telstar-fan Leo 
Driessen was het gelukt om 
Kees Jansma naar Velsen-
Zuid te halen. De voormalige 
perschef van het Nederlands 
voetbalelftal ging in gesprek 
met Jan Boskamp en maar 

liefst twee ‘misters Telstar’: 
Fred Bischot en Anthony Cor-
reia. Maar er gebeurde meer. 
Commercieel directeur Steef 
Hammerstein praatte de aan-
wezige sponsors bij over de 
positieve ontwikkelingen bin-
nen de club en burgemees-
ter Frank Dales verklapte 
dat zijn kennis over de Wit-
te Leeuwen indruk maak-
te op de vertrouwenscom-
missie die een positief advies 
gaf over zijn aanstelling. (fo-
to: Peter Herweijer/Fotoser-
vice IJmond)

< vervolg van voorpagina

Ook heeft er een blauwe per-
sonenauto gereden over de 
Zeeweg. Dit voertuig rem-
de zelfs nog eventjes bij het 
brandende pand. De auto, 
een Renault Clio of soortge-
lijk type, is ook gezien op ca-
merabeelden in de Vlierstraat 
en Tussensbeeksweg. De be-
stuurder of inzittenden heb-
ben dus korte tijd rond ge-
reden. De politie komt ook 
graag in contact met deze 
persoon of personen.
In de straat achter de sport-
school (Lorentzstraat) heeft 
zondag 17 april rond 11.00 
uur een bestelbus gestaan. 
Het voertuig was wit van 
kleur; zonder opdruk of lo-
go. In deze bus zaten volgens 
een buurtbewoner een man 
en een vrouw. De vrouw was 
rond de 35 tot 40 jaar, had 
lang haar en droeg dit in een 
staart. De politie komt graag 
in contact met deze personen 
of mensen die weten wie dit 
zijn geweest.
Tot slot komt de politie graag 
in contact met mensen die 
daags- of voorafgaand aan 
de brand iets is opgevallen. 
Alle informatie, hoe klein dan 
ook, kan belangrijk zijn voor 
het onderzoek. Ook heeft de 

politie nog niet met alle be-
zoekers gesproken die, ten 
tijde van de brand, in het café 
aanwezig waren. Deze gasten 
worden verzocht zich alsnog 
te melden. Ook is er die avond 
mogelijk iemand uit het café 
gezet. De politie komt graag 
in contact met mensen die 
hier meer van weten of met 
deze persoon zelf. 
De verzekeringsmaatschap-
pij heeft bij de politie aange-
geven dat het een aantrekke-
lijke beloning uitlooft; afhan-
kelijk van de aard van de in-
formatie.

Informatie
Mensen die informatie heb-
ben worden verzocht te bel-
len met 0900-8844. Dit kan 
onder vermelding van zaak-
nummer 2016086126. Bellen 
met Meld Misdaad Anoniem 
kan ook: 0800-7000. Daar-
naast is het mogelijk om in-
formatie online door te geven 
via politie.nl. In alle gevallen 
is het belangrijk om daarbij 
het zaaknummer 2016086126 
(brand Zeeweg) te vermel-
den. In deze zaak is het ook 
mogelijk om rechtstreeks te 
bellen met het onderzoeks-
team: 06-52546460. Mailen 
kan naar: tgo-tayer@politie.
nl.

Brandstichting Zeeweg

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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IJmuiden - Zaterdag 4 
juni wordt van 09.00 tot 
17.00 uur weer een gezel-
lige rommelmarkt georga-
niseerd op het Kennemer-
plein (tegenover de Vo-
mar). Er zullen weer veel 
kramen staan die vol lig-
gen met van alles en nog 
wat. Wie ook zijn over-
tollige spullen wilt verko-
pen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer infor-
matie of reserveren van 
een kraam: 0255-533233 of 
06-10475023. De volgen-
de markten zijn op 9 juli, 23 
juli tijdens de jaarmarkt, 6 
augustu, 27 augustus en 3 
september.

RommelmarktNieuwe routes 
Rabobank Fietsdag

IJmuiden - De Rabobank 
Fietsdag, die dit jaar voor 
de zesde keer wordt geor-
ganiseerd, is in een nieuw 
jasje gestoken. Op zon-
dag 5 juni hebben de naar 
schatting 5.000 deelne-
mers de keuze om 25 ki-
lometer in de noordelij-
ke IJmond of 25 in de zui-
delijke IJmond te fietsen. 
Voor wie dit rondje niet ge-
noeg uitdaging biedt, zijn 
de twee routes aan elkaar 
verbonden tot de 55 kilo-
meter lange IJmond Route.

,,Ik denk dat er met deze op-
zet voor iedereen een pas-
sende afstand af te leggen is’’, 
zegt Jakob Klompien, direc-
tievoorzitter van Rabobank 
IJmond. ,,De IJmond Route 
is een bonus voor de spor-
tievelingen. Deze route staat 
symbool voor de ‘brug’ die 
wij als bank willen slaan tus-
sen de noordelijke en zuide-
lijke IJmond. De donaties die 
wij beschikbaar stellen, ko-
men uit het Rabobank Dicht-
bijFonds. Met de middelen uit 
dit fonds willen wij graag de 
werk- en woonomgeving van 
mensen in de IJmond verster-
ken. Verenigingen en Stich-
tingen uit ons werkgebied le-
veren daaraan een belangrij-
ke bijdrage.’’
Organisator Ilse Moerkerk: 
,,Iedereen mag meefietsen 
en kan kiezen voor wie hij of 
zij fietst. Een volle stempel-
kaart van één van de 25 ki-

lometer routes levert 10 eu-
ro op. De lange IJmond Route 
levert een fietser 15 euro op 
voor de clubkas. Dit kan op-
lopen tot maximaal 500 eu-
ro per vereniging of stichting. 
Maar liefst 188 verenigingen 
en stichtingen hebben zich 
dit jaar aangemeld voor on-
ze traditionele fietsdag. Deel-
name verzekert de clubs van 
een mooie bijdrage, mits je 
natuurlijk fietsers aan je weet 
te binden.’’
Dit jaar is er voor de mees-
te actieve en aanwezige ver-
eniging of stichting op so-
cial media meer te verdienen. 
Start op Facebook of Twit-
ter een campagne om fiet-
sers te werven voor je vereni-
ging en aandacht te vragen 
voor de Rabobank Fietsdag. 
Maak een selfie en tag @Ra-
boIJmond met #Selfietsie. De 
club met de meest originele 
en effectieve campagne vóór 
en tijdens de fietsdag ont-
vangt een extra bijdrage van  
250 euro voor de vereniging.
Op de stempelposten zorgen 
muziekverenigingen voor een 
gezellige sfeer. ,,Wij fietsen 
zelf niet mee, maar ontvan-
gen voor de muzikale omlijs-
ting een mooie bijdrage voor 
onze club’’,  aldus Rob Groe-
neveld van muziekvereniging 
de IJmuider Harmonie. ,,Wij 
kijken net als voorgaande ja-
ren enorm uit naar ons op-
treden voor de enthousias-
te deelnemers aan de Rabo-
bank Fietsdag!’’

Primeurs voor 
HairPlace IJmuiden
IJmuiden - Dames- en he-
renkapsalon HairPlace IJmui-
den is voortdurend bezig met 
vernieuwing. Niet alleen op 
het gebied van knippen en 
kleuren, maar ook voor zich-
zelf. Zo komt deze zaak als 
eerste met een afspraak ap-
plicatie: 1kapper.nl, te down-
loaden via de Apple of Goo-
gle Play store op de mobiele 
telefoon. Op deze wijze is het 
mogelijk om, waar en wan-
neer, direct een afspraak te 
maken, de gewenste behan-
deling te kiezen bij de kap-
per van voorkeur. Ideaal voor 
mensen die altijd druk zijn. 

Maar dat is niet het enige, 
klanten kunnen ook via de 
WhatsApp een afspraak ma-
ken wanneer het uitkomt. 
Voeg 06-26636698 toe aan 
de contacten en een plek is 
zo gereserveerd. De vernieu-
wing van HairPlace blijft niet 
alleen bij technologie. On-
langs is de salon aan het Wil-

lemsplein compleet in een 
nieuw jasje gestoken met 
een fris, strak en modern in-
terieur. Het uiterlijk wat bij 
deze zaak past. Al deze ver-
nieuwingen zijn niet onop-
gemerkt gebleven; niet al-
leen Bekende Nederlanders 
weten de weg naar HairPla-
ce te vinden maar ook over 
de grens trekt HairPlace de 
aandacht. Hairstylisten Bra-
him en Esmée zijn gevraagd 
het haar te verzorgen van een 
grote internationale super-
ster die deze zomer voor con-
certen naar Nederland komt. 
De contracten hiervoor zijn 
recentelijk getekend, echter 
mag de naam van deze icoon 
nog niet worden genoemd. 

Het doel van HairPlace is dat 
alle vrouwen vrouwen van 
hun eigen haar gaan houden. 
Jong, oud, bekend of onbe-
kend, iedereen wordt als een 
VIP behandeld. Zie ook www.
hairplace.nl.

Minicontainers voor 
plastic als pilotproject
Velsen – Vanaf deze week 
wordt in een deel van Velser-
broek en Santpoort-Noord 
de manier van afval inzame-
len veranderd. Huisvuilcen-
trale (HVC) is bezig met een 
project onder de naam Meer 
Waarde uit Afval. 
In Santpoort-Noord krijgen 
bewoners meer minicontai-
ners. Naast een container 
voor restafval, GFT en papier, 
komt er een minicontainer bij 
voor het plasticafval. 
In Velserbroek gaan ze het 
anders doen, daar krijgen 
bewoners drie containers: 
voor GFT, papier en plastic. 
Het overgebleven restafval 

kan door bewoners naar ver-
zamelcontainers worden ge-
bracht.
Op deze manier wil men een 
betere afvalscheiding realise-
ren, wat uiteindelijk zal leiden 
tot lagere kosten, wat merk-
baar zal worden in de afval-
kostenheffing. 
HVC wil over drie maanden 
van bewoners horen hoe het 
afval scheiden is bevallen. 
Daarvoor sturen ze mede-
werkers de wijk in. Over zes 
maanden verwacht men een 
evaluatie te kunnen maken 
die de basis vormt van een 
nieuw inzamelsysteem voor 
afval. 

IJmuiden – Vanwege vervan-
ging van de riolering in de om-
geving Van Leeuwenstraat in 
IJmuiden worden alle betrok-
ken straten opnieuw inge-
richt. Het gaat om de Van Leeu-
wenstraat, Homburgstraat, Ja-
cob van Heemskerkstraat, Wil-
lem Barendszstraat, De Rijp-
straat en de Warmenhoven-

straat in IJmuiden. Door de her-
inrichting wil men de verkeers-
veiligheid en de leefbaarheid 
verbeteren. Zo komen er nieu-
we bomen en worden er par-
keervakken gerealiseerd. Na 
twee inspraakrondes zijn veel 
opmerkingen binnengekomen. 
Dat leidde tot een aantal aan-
passingen van het ontwerp.

Herinrichting rondom 
Van Leeuwenstraat

Velsen - De Zonnebloem 
regio Kennemerland is drin-
gend op zoek naar vrijwilli-
gers die gasten willen be-
geleiden tijdens de jaarlijk-
se vakantieweek. Elk jaar 
wordt een vakantieweek 
voor gasten uit IJmuiden, 
Santpoort/Driehuis en Vel-
serbroek gehouden. Dat is 
dit jaar op de Arendshoeve 
te Bergambacht, van 29 au-
gustus tot en met 3 septem-
ber. Aan deze vakantie ne-
men mensen deel met een 
lichamelijke beperking door 
leeftijd, ziekte of handicap. 
De accommodatie is aange-
past aan de behoefte van de 
gasten. Voor de begeleiding 
en medische/verpleegkun-
dige verzorging van de zie-
ke en gehandicapte vakan-
tiegangers is een groot aan-
tal vrijwilligers nodig. Daar-
bij heeft de regio Kenne-
merland vooral behoef-
te aan verpleegkundigen 
en verzorgenden met een 
daarvoor gekwalificeerd di-
ploma (niveau 3). Aan deel-
name door vrijwilligers aan 
de vakantieweek zijn geen 
kosten verbonden. De ver-
blijfkosten tijdens de va-
kantie (huisvesting en voe-
ding) zijn voor rekening van 
de Zonnebloem. Bovendien 
sluit de organisatie voor al-
le deelnemende vrijwilligers 
een goede verzekering af. 
Geïnteresseerde verpleeg-
kundigen en (zieken)ver-
zorgenden kunnen zich 
melden bij Wil Tulen,   075-
6873917 of mail naar: wtu-
len@zs4all.nl.

Vrijwilligers 
vakantieweek 

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

poorters onder elkaar.  Voor 
het Santhapdiner op vrijdag 
dient u vooraf kaarten te ko-
pen bij een van de deelne-
mers.
Op zaterdag 4 juni wordt het 
Broekbergenplein omgeto-
verd tot de grootste lounge-
ruimte van de regio. Met mu-
ziek en een drankje kunt u al 
vanaf 3 uur heerlijke loun-
chen. Natuurlijk verzorgt Cu-
linair Santpoort voor u het 
foodgedeelte, met live cook-
ing, foodtruck en vele nieu-
we elementen. Zaterdag is 
de start dus om 3 uur en zijn 
kaarten niet nodig en is ie-
dereen weer van harte wel-
kom.
De deelnemende bedrijven 
zijn Villa Westend, Het Palet, 
Pasta Casa, Wijnhuis Ten Bilt, 
Bartje Bloemendaal, Dijkman 
Kaas en Primeurshop Bol.

IJmond geeft thuis met
nieuw woonprogramma
Velsen – Voor de Metropool-
regio Amsterdam wordt tot 
het jaar 2040 een forse groei 
van het aantal huishoudens 
verwacht. De druk op de wo-
ningmarkt zal ook voor de 
regio Zuid-Kennemerland/ 
IJmond merkbaar zijn. 
Daarom bepalen de acht 
deelnemende gemeenten in 
dit gebied dat zij zich gaan 
inspannen om alle bevol-
kingsgroepen een passende 
woning te bieden. In deze re-
gio verwacht men een groei 
van het aantal huishoudens 
van nu 175.000 naar 190.000 

huishoudens in 2025 en 
zelfs 200.000 huishoudens in 
2040.  In totaal wil men in de 
periode 2016 tot 2020 8.100 
woningen gaan bouwen in 
deze regio. De komende pe-
riode moet worden gezocht 
naar locaties voor deze extra 
woonopgave. In de regio wil 
men vooral binnen bestaand 
stedelijk gebied bouwen en 
leegstaande panden trans-
formeren naar woningbouw. 
Medio 2017 zal een actuali-
satie van de woningbehoef-
te worden gemaakt. De voor-
raad sociale huurwoningen 

blijft regionaal minimaal op 
peil. Voor de middeninko-
mens wil men meer aanbod 
creëren. In de hele regio wil 
men samen 400 wooneenhe-
den voor statushouders be-
schikbaar stellen. De door-
stroming wil men bevorde-
ren door meer geschikte wo-
ningen voor ouderen of al-
leenstaanden aan te bieden. 
Nieuw is de regionale Woon-
zorgagenda. Ook wil men 
gezamenlijk een samenhan-
gend systeem voor woon-
ruimteverderling in de regio 
opzetten. 

Work Out Lifestyle 
Experience op 8 juni
IJmuiden - Woensdag 8 ju-
ni is het zover: hét lifestyle 
evenement van de regio vindt 
dan plaats bij de mooiste 
sportclub van de regio.
Het zal een gezellige avond 
worden met vele verrassende 
stands. Ontdek een veelzijdig 
aanbod van nieuwe produc-
ten, ontmoet lokale onderne-
mers, proef de heerlijkste ge-
rechten en bereid je voor op 
een exotische rondreis langs 
de leukste lifestyleproduc-
ten. Zet 8 juni in je agenda en 
zorg dat je erbij bent.
Verschillende lokale onder-
nemers komen deze avond 
bij elkaar en brengen een 

gevarieerd programma met 
voor ieder wat wils. Work Out 
zal het decor vormen voor 
een gezellige markt met meer 
dan 20 kramen. Vind hier ori-
ginele producten die jouw le-
ven meer kleur en inhoud 
zullen geven.
Ga vanaf 19.00 langs en ge-
niet samen met ons van 
een sfeervolle avond vol au-
thentieke stands en lekkere 
drankjes, en shop meteen je 
zomerartikelen bij elkaar! 
Dus trommel je vrienden bij 
elkaar en ga woensdag 8 ju-
ni om 19.00 uur naar Work 
Out op de Kanaalstraat 10 in 
IJmuiden. 

Dit jaar geen Pierloop
IJmuiden - Ondanks de ge-
zamenlijke inspanning van 
het organisatiecomité en de 
gemeente Velsen gaat de 
Pierloop dit jaar niet door. Het 
is niet gelukt om een nieu-
we hoofdsponsor te vinden. 
Daarnaast spelen ook veran-
deringen in het parcours en 
een krappe liquiditeit een rol.
John  van Vliet, voorzitter 
van het bestuur van de Pier-
loop: ,,Het is een samen-
loop van omstandigheden. 
De lange zoektocht naar een 
hoofdsponsor na het beëin-

digen van het sponsorcon-
tract door Rabobank IJmond 
is niet gelukt. Hierdoor moest 
de begroting behoorlijk wor-
den bijgesteld, waardoor de 
hardloopwedstrijd zou moe-
ten versoberen.”

De gemeente was bereid 
om de Pierloop te helpen. 
,,Maar er speelden ook an-
dere factoren mee, zoals de 
werkzaamheden op de Lan-
ge Nieuwstraat. Hier waren 
in goed overleg met de ge-
meente alternatieven voor-

handen, maar deze wijzigin-
gen waren dusdanig, dat het 
Pierloopgevoel zou ontbre-
ken. Daarom hebben we be-
sloten om een jaar over te 
slaan om in 2017 de Pierloop 
weer in volle glorie te kunnen 
organiseren.”

Het bestuur wil iedereen be-
danken die hard heeft mee-
gewerkt naar het zoeken van 
oplossingen, met name de 
trouwe sponsoren, de ge-
meente en het organisatie-
comité. (foto: Friso Huizinga)

Stadsschouwburg draait met verlies
Velsen – Stadsschouwburg 
Velsen is samen met Kun-
stencentrum Velsen bezig 
met een omvorming van de 
organisatie. Dit is nodig van-
wege de zwakke vermogens-
positie van de twee organisa-
ties. De gemeenteraad ging 
akkoord met een overgangs-
subsidie om de omvorming 

mogelijk te maken. 
Stadsschouwburg Velsen 
maakte onlangs bekend zo-
wel in 2015 als in het eerste 
kwartaal van 2016 verlies te 
hebben gedraaid, waardoor 
de vermogens- en liquidi-
teitspositie nog meer is ver-
slechterd. 
Het bestuur van de schouw-

burg treft nu alle maatrege-
len die zij nodig achten om 
de continuïteit op orde te 
brengen. De gemeente Vel-
sen houdt zicht op de verdere 
ontwikkeling bij de schouw-
burg en het Kunstencentrum 
via kwartaalrapportages die 
worden besproken in be-
stuurlijk overleg.
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Aangepaste proeven bij 
Hippisch Centrum Velsen

Velsen-Zuid - Om begin-
nende ruiters in de gelegen-
heid te stellen aan dressuur-
wedstrijden deel te nemen 
organiseerde manege Hip-
pisch Centrum Velsen aan de 
Driehuizerkerkweg 13 zon-
dag 29 mei A(angepaste) 
dressuurproeven.
Deze proeven zijn onderver-
deeld in A1, A2 en A3. Een 
groot aantal leerlingen had 
zich ingeschreven voor de-
ze dressuurwedstrijd. Voor 
een aantal leerlingen was 
het hun eerste dressuurproef 
en de spanning was dan ook 
van de gezichten af te lezen.
In de A3 proef werd Ma-
ra Kruisselbrink knap eerste 

met de pony Dazer. Shirley 
Schipper met de pony UK 
mocht de tweede prijs mee 
naar huis nemen en het rode 
rozet, Quinty van Doornspeek 
werd derde. De vierde plaats 
ging uiteindelijk naar Fee Jo-
Ann de Veer met Dizzy.
Daarna volgde de A2 proef. 
De eerste prijs en het oran-
je rozet gingen naar Janel-
la Nienhuis met de pony UK. 
Danica Verschoor werd fraai 
tweede en de derde prijs 
mocht Daley van de Kleut in 
ontvangst nemen.
Tot slot de A1 proef. Sophie 
Akkerman behaalde de eer-
ste prijs. Een tweede prijs 
ging naar Wende Spaas en 

Joan Filmer met Dazer werd 
derde en mocht het witte ro-
zet mee naar huis nemen.
Alle ruiters hebben super 
netjes gereden en zijn dan 
ook allemaal geslaagd. Het 
was weer een gezellige mid-
dag. 
Zondagmiddag 5 juni zijn er 
weer kleuterlessen ponyrij-
den voor kinderen in de leef-
tijd van 5 tot 7 jaar. U kunt 
uw kind hiervoor aanmelden. 
In de zomervakantie organi-
seert Hippisch Centrum Vel-
sen weer de leukste en ge-
zelligste ponydagkampen. Er 
zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl.

Winst voor Velsen in 
eerste beslissing

Driehuis - Velsen moest zon-
dag een 2-1 achterstand goed-
maken om de laatste ronde te 
bereiken voor promotie naar 
de eerste klasse. Hoofddorp 
was gekomen om deze stand 
zo te houden en trok zich bij 
balverlies snel terug op de ei-
gen helft. Pas na een kwartier 
kreeg Velsen enkele mogelijk-
heden maar Tim Groenewoud 
en Patrick Castricum misten 
nog de juiste richting of von-
den de doelman op hun weg. 
Ook Sander Loogman zocht 
het doel op de verkeerde plek.
Hoofddorp kwam er intussen 
meer uit en bleek over enke-
le gevaarlijke aanvallers te be-
schikken. Zo wurmde Reveli-
nio Vermeer zich door de ver-
dediging van Velsen en testte 
de kwaliteit van de deklat. Dat 
was dus even schrikken. 
Na de thee een geheel ande-
re wedstrijd met aanvallen van 
beide kanten. Eerst was het 
Lars van Rijn die namens de 
bezoekers voorlangs schoot 
met meteen daarna een soort-
gelijke actie van Patrick Cas-
tricum aan de andere kant, dit 
op aangeven van Donny Ko-
ning. In de vijftigste minuut 
was het raak voor Velsen. Uit 
een vrije trap van Jesper Gut-
teling krulde Tim Groenewoud 
de bal met de buitenkant van 
de schoen naar de verre hoek, 
1-0. Beide ploegen bleven de 
aanval zoeken want met deze 
stand was niemand gebaat. 
Verlenging en strafschoppen 
hadden we een dag eerder in 
Milaan al kunnen bewonde-

ren. Aan beide kanten kwamen 
er fraaie kansen maar voorlo-
pig had dat geen invloed op 
de stand. Wel lag het initiatief 
steeds meer bij Hoofddorp en 
dus was het weer Patrick Cas-
tricum die Velsen tot juichen 
bracht. Tussen vier man in 
wist hij toch koppend doelman 
Danny de Bruin te verschalken: 
2-0. De vreugde was echter 
van korte duur want vijf minu-
ten later was het Ivar Lammers 
die Hoofddorp terug in de race 
hielp: 2-1. Na negentig minu-
ten en nog een aardige serie 
kansen voor beide teams vond 
de prima leidende scheids-
rechter Van Dokkum het ge-
noeg en werd het publiek ge-
trakteerd op nog een half uur-
tje spanning. 
De eerste verlenging kan wor-
den overgeslagen. De beslis-
sing kwam na de wisseling 
van speelhelft. Donny Koning 
schoot koelbloedig een straf-
schop in de linker beneden-
hoek nadat hij zelf was ge-
vloerd, 3-1. Hoofddorp gooide 
nu alles op alles om nog ge-
lijk te komen en liet de verde-
diging voor wat het was. San-
der Loogman en Patrick Castri-
cum lieten opgelegde kansen 
op een grotere uitslag liggen. 
Sander schoot vanaf vijf me-
ter over een leeg doel en Pa-
trick zag zijn bal via de buiten-
kant van de paal weer het veld 
in stuiteren. 
Velsen gaat volgende week 
richting IJsselstein tegen VVIJ 
dat uitkomt in de eerste klas-
se A.

Vurig debat met Tweede 
Kamerlid SP over huren
IJmuiden - Op een druk be-
zochte bijeenkomst van het 
Politiek Café ‘Branding op 
Links’, maandagavond in het 
Witte Theater in IJmuiden, over 
de ‘woningnood anno 2016’, 
kreeg het SP Tweede Kamerlid 
Farshad Bashir het soms zwaar 
te verduren.
Zijn pleidooi, om de belasting-
afdracht van de woningcorpo-
raties in het kader van de ver-
huurdersheffing om te zetten 
naar een investeringsopdracht 
aan de corporaties, kreeg wei-
nig bijval. De kritische huurders 
wilden eindelijk een huurverla-
ging, want zij zijn de jaren van 
huurverhoging en huurspron-
gen meer dan zat en gaan niet 
akkoord met het idee dat huur-
ders zelf alle middelen mogen 
ophoesten voor nieuwbouw. 
Zeker niet zolang het particu-
liere woningbezit via de hypo-
theekrenteaftrek wordt gesub-
sidieerd. 
Bashir: ,,Ik wil dat er weer ge-
bouwd gaat worden zodat de 
wachtlijsten snel verdwijnen. 
Daarvoor moet de verhuurder-
heffing ingezet worden. Als het 
om de betaalbaarheid van wo-

nen gaat, hebben we een an-
der instrument namelijk de 
huurtoeslag. Als je ook de hy-
potheekrenteaftrek hierbij be-
trekt, kun je veel meer voor 
huurders doen.”
Peter van Ling, directeur van 
de woningcorporatie Velison 
Wonen, had evenzeer veel uit 
te leggen, ondanks zijn be-
sluit onlangs om de streef-
huur van ‘zijn’ huurwoningen  
te verlagen. Hij deelt de opvat-
ting met de SP dat tegenwoor-
dig niet langer gesproken kan 
worden van te veel aan sociale 
huurwoningen in Velsen, maar 
eerder van een tekort. Materi-
aal om die inschatting te sta-
ven had hij al met de gemeen-
te gedeeld. Ook kon hij be-
vestigen dat de belangstelling 
voor vrijkomende sociale huur-
woningen groot is. Het geringe 
aantal reacties voor duurdere 
huurwoningen via het verdeel-
systeem Wonen in Velsen komt 
door de rol van makelaars in dit 
segment. Toch is er in sommi-
ge wijken teveel leegstand van 
dure huurwoningen en worden 
de huren van 900 euro daarom 
daar al vaak ‘afgetopt’. 

Stormvogels A1 weer 
naar hoofdklasse
IJmuiden - Het vlaggenschip 
van de jeugd van Stormvogels 
is volgend seizoen weer ac-
tief in de hoofdklasse. Na het 
winnen van de nacompetitie 
zijn zij weer terug in de com-
petitie waaruit zij vorig sei-
zoen is gedegradeerd. 
Het seizoen begon wisselval-
lig. Gedurende het seizoen 
kregen Stefan Hoekstra en 
zijn mannen steeds beter de 

drive te pakken. Na de winst 
van de tweede periode start-
te op 14 mei de nacompeti-
tie met een thuiswedstrijd te-
gen Amsvorde. Deze wed-
strijd werd gemakkelijk met 
2-0 gewonnen. In de uitwed-
strijd tegen Laren op 21 mei 
was Stormvogels heer en 
meester maar vergat dit ech-
ter om te zetten in een grote 
overwinning, gelukkig werden 

de punten wel door een 1-2 
overwinning meegenomen 
naar IJmuiden. Door deze 
overwinning zou één punt ge-
noeg zijn in de uitwedstrijd in 
Zaandam tegen Hellas Sport. 
Een fantastische eerste helft 
betekende twee doelpunten 
voor Stormvogels, er werd ook 
een tegengoal geïncasseerd, 
dit betekende een 1-2 rust-
stand. Eigenlijk had in de eer-
ste helft de wedstrijd allang 
beslist moeten zijn aangezien 
Stormvogels ontzettend veel 
kansen creëerde. In de twee-
de helft kwam Hellas Sport op 
stoom en maakte snel de ge-
lijkmaker. Een spannende fa-
se brak aan en Stormvogels 
werd steeds meer terugge-
drongen. Een kwartier voor 
tijd kreeg Stormvogels een 
strafschop die werd benut, 
3-2! Hellas Sport gaf echter 
niet op en 6 minuten voor tijd 
scoorde zij de 3-3. Gelukkig 
hielden de Stormvogels man-
nen stand en werd zo de pro-
motie bewerkstelligd.

www.lijfengezondheid.nl
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Kunst & natuur centraal 
op Westerveld Fair

Driehuis - Als afsluiting 
van de landelijke Week 
van de Begraafplaats or-
ganiseert Begraafplaats 
& Crematorium Wester-
veld (Duin en Kruidber-
gerweg 2-6, Driehuis) op 
zondag 5 juni van 10.30 
tot 16.00 uur de ‘Wester-
veld Fair’. De Fair - met als 
thema Kunst & Natuur - is 
vrij toegankelijk, iedereen 
is welkom.

Behalve het gevarieerde aan-
bod aan exposanten, met 
producten en diensten op 
het gebied van kunst, am-
bacht en natuur, worden ook 
bijzondere toneelstukken op-

gevoerd. Er is een buitenau-
la waar bezoekers kunnen 
kijken naar bekende histori-
sche personen die in het ge-
denkpark hun laatste rust-
plaats vonden. Zo komt An-
thony Fokker voorbij, net als 
schrijver Multatuli en Aletta 
Jacobs – de eerste vrouwe-
lijke student en arts van Ne-
derland. Ook is er livemuziek 
en zijn er demonstraties van 
onder andere een valkenier.
,,Westerveld is in de eer-
ste plaats natuurlijk een ge-
denkpark”, vertelt Carla Bos-
ua, directeur van Westerveld. 
“Maar het park is ook zó mooi 
en herbergt zoveel natuur en 
cultuur. Met het organiseren 

van een Fair willen we ieder-
een op een laagdrempelige 
manier met Westerveld laten 
kennismaken. Uiteraard is er 
ook eten en drinken te ver-
krijgen in ons paviljoen, waar 
bezoekers kunnen genieten 
van lokale lekkernijen. Ieder-
een is welkom!”
De landelijke Week van de 
Begraafplaats wordt van 28 
mei t/m 5 juni georganiseerd 
op initiatief van de Landelij-
ke Organisatie van Begraaf-
plaatsen (LOB) en de Asso-
ciation of Significant Ceme-
teries in Europe (ASCE). Vol-
gens de ASCE zijn begraaf-
plaatsen belangrijk als cultu-
reel erfgoed.

Rondje Vogelmeer Kennemerduinen
Regio - Tijdens de IVN-excur-
sie Rondje Vogelmeer zondag 
5 juni kan men de grote vari-
atie aan duinlandschap be-
kijken en ervaren. Het Vogel-
meer ligt centraal in de Ken-
nemerduinen en is een prach-
tig gebied voor vogels en vo-
gelaars. Ga mee op ontdek-
kingstocht naar grote en klei-
ne bijzonderheden in een 
prachtige duingebied.
Het Vogelmeer heeft licht af-
lopende oevers, ondiepe moe-
rasgedeeltes en een aantal 
zanderige eilandjes. Dit alles 
is goed te zien vanuit de vo-
gelkijkhut. Momenteel geeft 
het Vogelmeer onderdak aan 
verschillende vogels en am-
fibieën. In de winter is het 
meertje geliefd door dwaal-
gasten en doortrekkers en in 
het voorjaar broeden de klei-
ne plevieren. In het gebied zijn 
ook vogels zoals blauwborst, 
rietzanger, geoorde fuut, do-
daars en aalscholvers te zien.
Schotse Hooglanders, Koniks 

paarden en Shetlander pony’s 
worden ingezet om een nog 
gevarieerder en oorspronke-
lijker begroeiing in de Ken-
nemerduinen te krijgen. Deze 
dieren eten de begroeiing op 
en trappen de bodem open. 
Hierdoor groeien er weer 
kleurige mossen, kruiden en 
bloemen. Door hulp van deze 
‘beheerders’ heeft de natuur 
zijn dynamiek verder terugge-

kregen.
Dit is een excursie in het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land. Verzamelen om 11.00 
uur bij het informatiebord par-
keerplaats Parnassia. Duur: 
2 uur. Aanmelden graag via 
www.np-zuidkennemerland.
nl of bel dinsdag  tot en met 
zondag via 023-5411123. Of 
kijk op ww.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Vastenmaand Ramadan 
gaat van start

Velsen - De Ramadan is dit 
jaar van 6 juni tot 4 juli. Dit is 
een bijzondere maand voor 
moslims. Het is de maand 
waarin de eerste openbarin-
gen van de Koran aan pro-
feet Mohammed plaatsvon-
den. Het vasten is een van de 
vijf plichten van de islam. Het 
vasten begint bij het aanbre-
ken van de dageraad en ein-
digt met het ondergaan van 
de zon. Gedurende het vas-
ten eten en drinken de mos-
lims niet. 
Ramadan is de negende 
maand van de islamitische 
kalender en tevens de vas-
tenmaand en een maand van 
goede dingen. De mensen 
doen in deze maand meer 
gebeden tot Allah zodat ze 
in geloofsovertuiging toe-
nemen. De Ramadan is een 
maand van: tolerantie, liefda-
digheid, verbroedering en be-
zinning. 
Het is een maand waarin 
mensen extra verdraagzaam, 
toeschietelijk en vrijgevig zijn. 
Een maand waarin de een-
heid en saamhorigheid van 
de mensheid centraal staan. 
In veel Islamitische landen, 
maar ook in Nederland is het 
gebruikelijk om in deze pe-
riode de familie- en vriend-
schapsbanden extra aan te 
halen. Het elkaar uitnodigen, 
bezoeken en samen het vas-
ten verbreken hoort hierbij. 
De behoeftigen voeden en 
kleden gebeurt frequenter in 

deze maand. Bovenal is de 
Ramadan een periode om de 
gunsten van Allah te waarde-
ren, de waarde van het voed-
sel te leren kennen en aan 
Hem dankbaarheid te tonen. 
 Voor mensen die ziek zijn en 
vrouwen die zwanger zijn en/
of borstvoeding geven geldt 
een uitzondering. Wanneer zij 
vrezen dat het vasten hun ge-
zondheid of die van het kind 
(de kinderen) kan schaden, 
zijn zij vrijgesteld van het vas-
ten. Ze moeten dan wel hun 
vasten inhalen. 
Tijdens de Ramadan bezoe-
ken de moslims na het ver-
breken van het vasten de 
moskee voor het Tarawih ge-
bed. Tarawih betekent letter-
lijk uitrusten. Dit gebed wordt 
tussen het nachtgebed en bet 
ochtendgebed verricht. 
Tijdens de Ramadan lezen de 
moslims veelvuldig de Koran 
omdat de eerste openbarin-
gen van  Koran in de maand 
Ramadan heeft plaatsgevon-
den. Door veel moslims wordt 
de Koran in de maand Rama-
dan uitgelezen.
Gedurende de maand Ra-
madan kan het in en om de 
Kuba Moskee tot laat in de 
nacht druk zijn. De moskee 
zal de overlast voor de om-
wonenden tot een minimum 
proberen te beperken. Mocht 
u toch hinder ondervinden, 
dan kunt u bellen met 0255-
522667 of mailen naar  kuba-
moskee@hotmail.com.

Bridgevereniging 
Velserbroek op vakantie
Velserbroek - Bij Bridgever-
eniging Velserbroek zijn de 
laatste spellen gespeeld en 
de kampioenen bekend.
In de A-lijn is het paar Han 
van Eerden en Jan Meijer op 
de eerste plaats geëindigd 
en in de B-lijn waren Guus-
je Max en Gé Beintema de 
beste. Ze zijn na de laatste 

speelronde in de bloemen 
gezet.
De bridgevereniging sluit het 
seizoen af nog een paar we-
ken zomerdrive, fietsen met 
de Rabobank en de slotdrive 
op 18 juni.
Het bestuur van BVV wenst 
alle leden een fijne vakantie. 
Tot ziens op 7 september!



DCIJ-nieuws
Kampioen en tientallen
IJmuiden - Tijdens de jaar-
vergadering van DCIJ bracht 
voorzitter Jesse Bos de eind-
stand van de onderlinge 
competitie extra onder de 
aandacht. Lovende woorden 
waren er voor clubkampioen 
Martin van Dijk. Met de wis-
selbeker en een ruikerbloe-
men (zie foto) werd Van Dijk 
ten overstaan van alle aan-
wezigen gehuldigd.

De eindstand bepaalde te-
vens de samenstelling van 
het eerste tiental. In de na-
tionale hoofdklasse verte-
genwoordigen de volgende 
spelers de Damclub IJmui-
den: Martin van Dijk, Willem 
Winter, Jesse Bos, Kees Pip-
pel, Stijn Tuijtel, Conall Sleu-
tel, Cees van der Vlis, Harry 
van der vossen, Jacqueline 
Schouten en  Maurice Koop-
manschap.
Door het wegvallen van Feroz 
Amirkhan (logistieke proble-

men) is het tiental ietwat ver-
zwakt. In het komende sei-
zoen moet blijken of de DCIJ- 
ers zijn afwezigheid door nog 
meer inzet kunnen compen-
seren. Het zal voor het ge-
promoveerde tiental een las-
tige taak worden om zich te 
handhaven.

Het tweede tiental dat ge-
vormd word door de overige 
leden krijgt een drietal ver-
sterkingen vanuit de Zaan. 
Hopelijk krijgt  het uitsteken-
de resultaat van het vorige 
seizoen een goed vervolg. 
Tijdens de vergadering werd 
een ambitieus jeugdplan uit 
de doeken gedaan. Jeugd-
leidster Nicole Schouten be-
nadrukte dat daarbij de me-
dewerking van de senioren 
onontbeerlijk is.
Vooral de  integratie van de 
jeugd in de onderlinge com-
petitie is belangrijk voor de 
vereniging.

Felison Brass geeft optreden in De Stek
Velsen-Noord - Op zater-
dag 4 juni verzorgd muziek-
vereniging Felison Brass een 
concert in Wijkcentrum De 
Stek te Velsen-Noord. On-
der leiding van Erik Jans-
sen brengt Felison Brass de-
ze avond een gevarieerd pro-
gramma van klassiek tot pop. 
Onder de noemer Dirigenten 
Wisselconcert wordt dit con-

cert gegeven voor onze vas-
te dirigente Patricia Geert-
se die terugkeert van haar 
zwangerschapsverlof. Heeft u 
op zaterdagavond 4 juni 2016 
aanstaande niets te doen en 
houdt u van muziek. Dan no-
digen wij u graag uit deze 
avond te komen luisteren en 
kijken naar Brassband Feli-
son Brass uit Velsen-Noord. 

Het concert wordt gegeven in 
Wijkcentrum De Stek, Heir-
weg 2 te Velsen-Noord. De 
zaal gaat open om 19.30 uur 
en het concert start om 20.00 
uur en de entree is gratis. 

Na afloop van het concert 
kan er in De Stek onder het 
genot van een drankje nog 
even worden nagepraat.

Volgende week Avond-
vierdaagse IJmuiden
IJmuiden - Maandag 6 juni gaat in IJmuiden de Avondvier-
daagse van start. Vele lopers en lopertjes zullen hun zelfge-
kozen afstand weer lopen om dan donderdagavond  de fel-

Blijmond musical 
Hakken en Klompen
IJmuiden - Op 18 juni om 
19.00 uur gaat ‘Hakken en 
Klompen’, de nieuwe musical 
van Musicalschool Blijmond, 
in première in het Witte The-
ater in IJmuiden. Zondag is de 
musical te zien om 13.00 en 
om 16.00 uur. 
‘Hakken en Klompen’ is de 
nieuwste productie van het 
schrijversduo Charis en Erik 
de Ruijter uit IJmuiden. Cha-
ris is verantwoordelijk voor het 
verhaal, het script, de choreo-
grafie en de regie, terwijl Erik 
de liedjes schreef.
De jeugdmusical gaat over 
de verwende dochters van de 
burgemeester van Kassemaar, 
die plotseling worden gecon-
fronteerd met hun arme fami-
lie van het platteland, die on-
derdak zoeken, omdat ze uit 

hun huis zijn gezet. Dit raakt 
de dametjes aardig in hun 
comfortzone. Hoe zal dat af-
lopen?
Musicalschool Blijmond is ge-
vestigd in Beverwijk, in een 
pand van sponsor De Bazaar. 
Blijmond is een mengsel van 
musicalschool en productie 
huis. Met de ongeveer dertig 
leden wordt geprobeerd ie-
der jaar een nieuwe musical 
te schrijven en op te voeren. 
Blijmond is een amateurgroep 
van alle leeftijden. De jong-
ste deelnemers zijn vijf jaar, 
de oudste in de vijftig en er is 
zelfs een dove dame die toch 
mee kan doen met de musical. 
Om die reden wordt de eerste 
voorstelling op zondag ver-
taald in gebarentaal.
Het doel van Blijmond is om 

zo veel mogelijk mensen op 
een zo laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met 
zang, dans en acteren, de in-
grediënten van musical. Ieder-
een mag meedoen, ervaring of 
niet. 
Een kaartje kost 10 euro. Re-
serveren kan via www.witte-
theater.nl. Zie ook www.blij-
mond.nl.
Charis de Ruijter heeft een 
achtergrond als professioneel 
ballerina aan de Semper Oper 
in Dresden. Hakken en Klom-
pen is de zevende musical van 
haar hand. De afgelopen ja-
ren produceerde ze Het Suc-
ces (2013 Witte Theater, Het 
Internaat, 2014 theater de Lui-
fel, Sendana en het magische 
kristal 2015 Witte Theater).
Erik de Ruijter is singer-song-
writer. Hij heeft een studio 
in IJmuiden, geeft gitaar-en 
zangles en schreef onder an-
dere voor de Topys. 
Zie www.erikderuijter.nl.

Uitnodiging vergadering op 8 juni 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 8 juni aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis 
De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen, of 
problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. Op de agenda staat 
naast andere onderwerpen een presentatie van de Omgevingsdienst IJmond en GGD over het milieu in onze 
omgeving. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: vergunningverlening, luchtkwaliteit en gezondheid. 
Meer informatie en de rest van de agenda vindt u op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. 
Als u vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, stuur dan een 
e-mail naar johan.zwakman@kpnplanet.nl, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter

Wijkplatform IJmuiden-Noord

begeerde medaille in ontvangst te nemen. 

De organisatie moest voor dit jaar naar een an-
dere startlocatie verhuizen in verband met de 
renovatie van de Lange Nieuwstraat. Wie mee 
wil lopen met de Vierdaagse kan zich nog op-
geven bij: mevrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 
135, IJmuiden, 0255– 510085; mevrouw Koster, 
Eenhoornstraat 95, IJmuiden, 0255 – 530640; 
Speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a, 
IJmuiden, tijdens openingsuren of mevrouw Vis, 
J.T.Cremerlaan 10  in Santpoort-Noord, 023– 
5378563. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro.

De intocht is op donderdag 9 juni vanaf de Hom-
burgstraat en zal daarvandaan onder begelei-
ding van muziekkorpsen om 20.00 uur vertrek-
ken richting startlokaal. Tijdens het wachten bij 
de Homburgstraat zal het dweilorkest Iaa Doeje 
zorgen voor een gezellige noot.

Ga allemaal heen om de wandelaars het laatste 
stuk aan te moedigen.
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DKV B1 kampioen
Velsen-Zuid - Zaterdag 
is DKV B1 kampioen ge-
worden. Het team won met 
groot verschil van Sporting 
West: 15-3. DKV B1 heeft 
geen enkele wedstrijd ver-
loren en kreeg dan ook dik 
verdiend de medailles om-
gehangen. Ook de ande-
re jeugdteam speelden een 
thuiswedstrijd. E1 won met 
8-1, de andere jeugdteams 
verloren van hun tegenstan-
der.

Zaterdag was voor de mees-
te teams de laatste officiële 
competitiedag. In de komen-
de weken zijn er nog veel ac-
tiviteiten bij DKV, zoals een 
familietoernooi, een kookcli-
nic voor de oudste jeugd en 
het jaarlijkse jeugdkamp.
Meteen na de zomervakan-
tie starten de voorbereidin-
gen voor het schoolkorfbal-
toernooi, dat dit jaar op 22 
oktober in Sporthal Zeewijk 
zal plaatsvinden.

Velsen-Zuid - De hand-
schoenen van Cor Varkevis-
ser zijn nog maar net in de 
kast opgeborgen of hij staat 
al voor een nieuwe uitdaging. 
De oud-keeper is op 1 mei 
gestart als commercieel me-
dewerker van Telstar.

Varkevisser 
commercieel 

actief bij Telstar

Inschrijven voor 
straatvoetbal 

dorpsfeest
Santpoort-Noord – Dit jaar 
organiseert Stichting Straat-
voetbal Santpoort het 35ste 
straatvoetbaltoernooi tijdens 
Dorpsfeest Santpoort. Het 
straatvoetbaltoernooi Sant-
poort staat  garant voor een 
hele dag sport en spel. Elk 
jaar hebben zo’n 150 kin-
deren veel plezier aan dit 
schitterende straatvoetbal-
toernooi. Vanaf heden kun-
nen jongens én meisjes van 
6 tot en met 13 jaar zich via 
www.straatvoetbalsantpoort.
nl inschrijven voor het  toer-
nooi. Ook kinderen onder de 
6 jaar kunnen via de websi-
te ingeschreven worden voor 
de pauzewedstrijd rond 12.00 
uur. Op www.straatvoetbal-
santpoort.nl  is alle infor-
matie te vinden die betrek-
king heeft op het straatvoet-
baltoernooi Santpoort. Het 
straatvoetbaltoernooi wordt 
gehouden op maandag 1 au-
gustus aanvang 8.00 uur. Wil 
je zeker meedoen, schrijf je 
dan nu al in.

Velserbroek – Houd je van sport, spel, knutselen en actie? 
Grijp dan je kans en doe in de zomervakantie mee aan het 
spektakel Sonrise. Dat wordt gehouden van maandag 18 tot 
en met vrijdag 23 juli van 14.00 tot 16.30 en van 19.00 tot 
21.00 uur op het Zwanebloemplantsoen, achter de basis-
scholen. Zie ook  www.sonrisehaarlem.nl.

Sonrise in zomervakantie

In ‘t Mosterdzaadje
Muzikale helden en 
sfeervol strijktrio
Santpoort-Noord - The Bay-
ou Mosquitos speelt op vrijdag 
3 juni om 20.00 uur in ‘t Mos-
terdzaadje muziek uit voor-
namelijk Louisiana en Texas: 
rhythm & blues, tex-mex, ca-
jun, zydeco en country. Naast 
eigen repertoire ook songs 
van Ry Cooder, Fats Domino, 
Jim Reeves, Hank Williams, 
Sonny Landreth, Lee Dorsey, 
Daniel Lanois en Flaco Jime-
nez. De band bestaat Abel de 
Lange (gitaren, zang) Evert 
Willemstijn (contrabas, zang), 
Louis ter Burg (drums, man-
doline) Marius Bos (accorde-
on, zang) en Ad van Beuse-
kom (basgitaar)
Multi-instrumentalisten zijn 
het, alleen al de soorten gita-
ren zijn indrukwekkend. Hun 
muzikaliteit ongekend en hun 
plezier aanstekelijk. Ze vier-
den vorig jaar hun 25 jarig be-
staan en gaven ter gelegen-

heid daarvan een echte vinyl 
plaat uit.
Op zondag 5 juni om 15.00 uur 
is het strijktrio Lamy te gast 
in ‘t Mosterdzaadje. De musi-
ci zijn Anita Jongerman - viool, 
Margrita Rondeel - cello en 
Florin Negrenau - altviool. Hun 
programma is bijzonder sfeer-
vol met Beethoven en het trio 
van Jean Francaix.

Deze uiterst professionele mu-
sici bundelden hun vriend-
schap in dit trio en weten op 
intieme manier een sfeer op te 
bouwen die het publiek ver-
overt en betovert. De naam 
van het ensemble komt van 
de Franse strijkstokkenbou-
wer Joseph Alfred Lamy, een 
heel beroemde ‘Archetier’ uit 
Frankrijk. De leden van het trio 
bespelen dan ook een Lamy 
strijkstok. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.

Driehuis - Op de zaterdagen 
4 en 11 juni vinden er open 
selectietrainingen plaats op 
het complex van Voetbalver-
eniging Velsen. Deelname is 
gratis voor jongens en meis-
jes, lid of geen lid. 
Er wordt om 09.00 uur gestart 
met de D-, E- en F- pupillen 
(8 tot en met 12 jaar) waarna 
om 10.15 uur de B- en C- ju-
nioren (13 tot en met 16 jaar) 

van start gaan. De selectie-
dagen staan onder leiding 
van de leden van de techni-
sche commissie Pieter Jan 
Kamphuis, Marcel Looy en 
Antonio Branco Cardoso, on-
der supervisie van de nieuwe 
Technisch Jeugd Coördinator 
Hajo Hendriks en ‘voetbal-
goeroe’ Toon Beijer, betrok-
ken bij Velsen en bekend van 
onder andere Telstar.

Jeugdselectiedagen 
bij RKVV Velsen

Velserbroek - Zondag 3 ju-
li is er van 19.00 tot 21.00 uur 
in het Polderhuis een gos-
pelconcert met groot koor 
en band. Het concert is gra-
tis toegankelijk. Maar je kunt 
ook meezingen. Van 11.00 tot 
16.30 uur worden de gos-
pels ingestudeerd. Inmiddels 
doen er al 150 mensen aan 
mee. Deelname kost niets, 
maar aanmelden is nodig via 
kruispunt20@gmail.com vóór 
20 juni. Dit concert is geor-
ganiseerd ter gelegenheid 
van het 20-jarig bestaan van 
het Kruispunt, in samenwer-
king met de koren Songs for 
You, Sparkle, Get Together en 
Zingzation. Het geheel staat 
onder leiding van de profes-
sionele dirigent Aldert Fuld-
ner. Meer info is te vinden op 
facebook/scratchdagvelser-
broek of op www.kruispunt-
velserbroek.nl.

Gospelconcert 
Velserbroek

Lara Waasdorp derde 
bij NK Turnen

Santpoort-Noord - Afgelo-
pen weekend is de 17-jarige 
Santpoortse Lara Waasdorp, 
die traint bij SV-Pax in Haar-
lemmermeer, derde gewor-
den bij de tweede divisie van 
het Nederlands Kampioen-
schap Meerkamp Turnen. Zij 
nam het op tegen 36 finalis-
ten uit heel Nederland.
Met haar bronzen medaille 
heeft Lara zich ook geplaatst 
als deelneemster aan de lan-
delijke finale AHOY Cup tur-
nen voor dames bij Fantastic 
Gymnastics NK 2016 in het 
weekend van 25 en 26 juni in  
Rotterdam. Dit is het Neder-
landse topevenement op het 
gebied van turnen.
Lara, de dochter van de be-
kende visspecialist Ni-
co Waasdorp, werd vooraf-

gaande aan het Nederlands 
Kampioenschap eerste bij 
de halve finale in Dalen, op 
een deelnemersveld van 150 
deelneemsters. 



  

Donderdag 
2 juni

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl

Vrijdag 
3 juni

Santhappen op Broekber-
genplein in Santpoort-Noord. 
Met diner. Kaarten te koop op 
het plein. Zie ook zaterdag.
Benefietconcert in Gym-
nasium Felisenum, Van Ho-
gendorplaan 2, Velsen-Zuid, 
met leerlingen en Neder-
lands Philharmonisch Orkest. 
Goede doel is: kinderen van 
vluchtelingen. Welkom van-
af 18.30 uur, aanvang 19.30 
uur. Entree 10 euro, kinderen 
5 euro.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg, 
Santpoort-Noord: The Bayou 
osquitos om 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘A Bigger 
Splash’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
4 juni

Jeugdselectiedag bij RK-
VV Velsen in Driehuis. D-, 
E- en F-pupillen vanaf 9.00 
uur. B- en C-junioren vanaf 
10.15 uur. Ook op zaterdag 
11 juni.
Rommelmarkt op het Ken-
nemerplein IJmuiden. Van 
09.00 tot 17.00 uur.
Workshop Zelf kaas ma-
ken bij Informatieboerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Historisch weekend bij 
Bunker Museum IJmui-
den. Met optredens re-en-
actment. Van 10.00 tot 17.00 
uur. Entree 5 euro, kinderen 
2,50 euro. Zie ook zondag.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’. 
Santhappen op Broekber-
genplein in Santpoort-Noord. 
Vanaf 15.00 uur loungen met 

live cooking, foodtruck en 
veel extra’s. Geen kaarten 
nodig.
Optreden Felison Brass in 
wijkcentrum De Stek in Vel-
sen-Noord. Met Dirigenten 
Wisselconcert van pop tot 
klassiek. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Groots theaterfeest We Want 
More! Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Jun-
gle Book’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
5 juni

SVIJ Voetbal School: Le-
ven als een prof. 
Rabobank Fietsdag 
IJmond, met verschillende 
afstanden en start en finish. 
Fiets voor je eigen club.
Westerveld Fair bij Be-
graafplaats & Crematori-
um Westerveld, van 10.30 
tot 16.00 uur. Thema: Kunst 
& Natuur. Met theater, mu-
ziek, bekende personen die 
weer tot leven komen en in-
formatieve kramen. Toegang 
gratis. 
Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaart om 10.45, 12.45 
en 15.10 uur met de Koningin 
Emma vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden.
Nationale Bunkerdag en 
Historisch Weekend bij Bun-
ker Museum IJmuiden. Met 
re-enactment. Open van 11.00 
tot 17.00 uur. Met pass-partout 
gratis toegang. Entree 5 euro, 
kinderen 2,50 euro.
Koffieconcert op Ruïne, Vel-
serenderlaan, Santpoort-Zuid. 
Met muziekgroep Waterwijs. 
Aanvang 11.30 uur. Toegang 3 
euro, kinderen 1,50 euro. Plus 
hoed voor de artiesten.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Groots theaterfeest We Want 
More! Aanvang 15.00 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg, 
Santpoort-Noord: strijktrio 
Lamy. Aanvang 15.00 uur.
50Plus dansavond in Za-
lencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3 IJmuiden met 

lekker hapjes en live muziek. 
Van 19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
6 juni

Avondvierdaagse IJmui-
den tot en met 9 juni.

Dinsdag
7 juni

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Repair Café in De Spil, 
Frans Halsstraat 29, IJmui-
den. Van 13.30 tot 16.30 uur.
Zomerbridge Bridgever-
eniging Velsen, gebouw Vel-
serhooft, ingang Valcken-
hoeflaan, Santpoort-Noord. 
Elke dinsdag tot en met au-
gustus. Aanvang 19.30 uur. 
Inschrijven tussen 18.45 en 
19.15 uur. Kosten 5 euro per 
paar.

Woensdag
8 juni

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. Verkoop van kleding en 
huisraad.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’. 
Nationale Buitenspeeldag 
in Velsen-Noord, bij Wijkcen-
trum de Stek. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Strippenkaart kost 
1 euro. Info: 0251-226445.
Work Out Lifestyle Expe-
rience: beurs met kraampjes 
met leuke producten, lekke-
re drankjes en meer. Vanaf 
19.00 uur bij Work Out, Ka-
naalstraat 10 in IJmuiden.

Donderdag 
9 juni

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Bosbeekschool wint!
Santpoort-Noord - Tijdens het peanutbaltoernooi voor de 
groepen 7 van de scholen in Velsen zijn de drie teams van de 
Bosbeekschool in het ochtendgedeelte allemaal in de prijzen 
gevallen. Twee teams werden eerste en het andere team mocht 
de beker voor de tweede plaats mee naar school nemen.

Jubilerende Lions jutten
Velsen - Op 10 juni bestaat 
de Lionsclub Velsen 50 jaar. 
Reden voor feest en actie. De 
Lions zijn een internationa-
le serviceclub die allerhande 
activiteiten ontplooit om in de 
gemeenschap zaken te orga-
niseren en te realiseren.
In Velsen doet men dit al 50 
jaar door bijvoorbeeld het 
organiseren van concerten, 
wijnverkoop en jeugduitwis-
seling. De fondsen zijn ten 
goede gekomen aan het Bij-
na Thuis Huis, Stichting Wens 
Ambulance, daktuin Velser-
duin en de kerst-inn Velsen.
Op 26 mei jongstleden was 
de aftrap voor het jubileum-
jaar met de bestuurswissel 
op het mooie strand van Vel-
sen. Deze keer op een bijzon-

dere lokatie, High Tide surf 
and food op strand IJmuider-
slag.
Wanneer 20 Lions mannen 
bij elkaar komen is er ac-
tie. De mannen hebben gejut 
met als doel het vinden van 
geld of waardevolle voorwer-
pen voor de financiering van 
de doelen. Dat is niet gelukt, 
men kwam wel terug met 150 
kilo glas, touw, metaal en an-
dere rommel. Zodoende kan 
het strandseizoen schoon en 
veilig beginnen voor mens en 
dier.
Daarna was er een gezel-
lig samenzijn onder genot 
van wijn/bier en bitterballen. 
Men genoot van de schitte-
rende zonsondergang op het 
schone strand van IJmuiden.

Regio - Op woensdag 15 juni 
om 20.00 uur spreekt psychi-
ater Bram Bakker over zelfdo-
ding. Jaarlijks plegen in Neder-
land 1500 mensen, vaak op gru-
welijke wijze, zelfdoding. Het is 
een belangrijk maatschappelijk 
probleem waar veel te weinig 
aandacht voor is. Zelfdoding is 
niet afgedaan met de begrafe-
nis. Achterblijvers zoals familie 
en vrienden worstelen met vra-
gen waarop ze vaak in alle een-
zaamheid een antwoord moe-
ten vinden: waarom gebeurde 

het? Thema’s als euthanasie en 
psychische problematiek wor-
den deze avond ook bespro-
ken. Er is voldoende gelegen-
heid om vragen te stellen aan 
Bram Bakker. Het boek ‘Loden 
Last’ zal deze avond worden 
verkocht. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd door Ine-
ke Smit Uitvaartverzorging en 
wordt gehouden in de Ooster-
kerk, Zomerkade 165 in Haar-
lem. De toegang is gratis. Aan-
melden is niet nodig. Zie ook 
www.inekesmit.nl.

Lezing over zelfdoding
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Klachten over
onveilige fi etspaden

in Velserbroek
Velserbroek - Op enke-
le fi etsoversteken in Velser-
broek hebben zich diver-
se ongevallen voorgedaan, 
waarvan één met dodelij-
ke afl oop. Daarnaast zijn bij 
de gemeente diverse klach-
ten en meldingen binnen-
gekomen over de onveilige 
situatie van fi etsoversteken. 
Op verzoek van de gemeen-
te heeft DTV Consultants BV 
onderzoek gedaan naar op-
lossingen.

Omdat een breed draag-
vlak noodzakelijk werd ge-
vonden is gekozen voor een 
brede consultatieronde en 
twee interactieve werkses-
sies. Alle fi etsoversteken 
zijn deskundig beoordeeld 
en gefotografeerd en via 
een internet-enquête voor-
gelegd aan inwoners van 
Velserbroek. Daarna is een 
klankbordgroep opgezet. 
Uit de enquête blijkt dat 
bromfi etsers vaak ongeoor-
loofd gebruik maken van 
fi etspaden en 81 procent 
van de respondenten geeft 
aan zich op een of meerde-
re verkeerslocaties onveilig 
te voelen. Het gaat dan zo-
wel om bestuurders van au-
to’s als om fi etsers, snor- of 
bromfi etsers. De meest be-
noemde oversteeklocaties 
waar men zich onveilig voelt 
zijn: Zwanebloemplant-
soen-Floraronde (twee lo-
caties), Velserbroeksedreef 
– Dammersboog, Zeilpad 
- Westbroekerweg en Vel-
serbroeksedreef met Lan-
gemaad, Zonbastion en 
Maanbastion. In veel geval-
len wordt slecht overzicht 
aangegeven als reden van 
het gevoel van onveiligheid. 
Ook het feit dat per over-

steek de voorrangsregels 
verschillen en dat deze niet 
goed worden aangegeven 
wordt ervaren als oorzaak 
van de onveilige situaties. 
DTV Consultants geeft ech-
ter aan dat dit gevoel van 
de verkeersgebruikers niet 
overeenkomt met de werke-
lijkheid: er zou wel degelijk 
sprake zijn van uniformiteit. 
Volgens de klankbordgroep 
is er sprake van onbekend-
heid met verkeersregels. 
DTV komt met voorstellen 
voor een gedragscampagne 
over verkeersregels, waar-
van zij echter weinig ef-
fect verwachten. Een voor-
stel van de klankbordgroep-
leden was bebording voor 
‘ongeregelde’ situaties, wat 
zou kunnen leiden tot on-
gewenste situaties. Een der-
de mogelijkheid is een be-
tere aanduiding van 30 km-
gebieden waar nog wel wat 
winst is te behalen. Daar-
naast kan worden gewerkt 
aan een betere zichtbaar-
heid en duidelijkheid per 
kruising door bebording, 
verharding, markering en 
verlichting. Vrijwel alle fi ets-
oversteken in 30 kilome-
tergebied liggen al op een 
drempel. Het voorstel is om 
de drempels iets steiler te 
maken. 

Verder komt DTV met aan-
bevelingen voor een roton-
de op de kruising Velser-
broeksedreef – Dammers-
boog, een verbreding van 
het middeneiland bij de 
kruising Zeilpad – West-
broekerweg en maatrege-
len rondom de rotonde bij 
het winkelcentrum Velser-
broek – Zonbastion en krui-
sing Langemaad. 

Olga Commandeur onthult bankje

Duin en Kruidberglopers 
bestaan 50 jaar

Santpoort-Noord - De Duin 
en Kruidberglopers bestaan 
vijftig jaar. Zaterdag 11 juni 
staat in het teken van de jubi-
leumviering. Die dag onthult 
oud-topatlete Olga Comman-
deur om 8.30 uur in de dui-
nen bij Santpoort-Noord een 
jubileumbankje. 
Olga is geboren IJmuidense 
en was ooit lid van de Sant-
poortse atletiekclub Suomi. 
Ze was in de jaren ’70 en ’80 
een topper op de 800 meter 
en de meerkamp. Eenmaal 
heeft zij meegedaan aan de 
Olympische Spelen. Tegen-
woordig is ze vooral bekend 

van het dagelijkse tv-pro-
gramma ‘Nederland in bewe-
ging’.
Het bankje - met inscriptie - 
wordt onthuld op het oefen-
veldje van de Duin en Kruid-
berglopers, op circa acht mi-
nuten lopen van de ingang 
Duin en Kruidberg. Het bank-
je bestaat uit duurzaam hard-
hout.

Leerlingen van het Technisch 
College Velsen hebben het 
gemaakt. Na de onthulling 
zal Olga Commandeur in de 
trant van ‘Nederland in be-
weging’ in de duinen een cli-

nic geven. Daarna krijgen de 
lopers om 10 uur een kopje 
koffi e aangeboden op land-
goed Duin en Kruidberg.    
’s Avonds is in de Wildeman 
in Santpoort-Noord het ju-
bileumfeest. Dan wordt ook 
het jubileumboek uitgereikt. 
In het boek staan zestien ver-
halen en tientallen foto’s die 
een mooi beeld geven van de 
geschiedenis en het karakter 
van de loopgroep. Zo staat 
er een uitgebreid interview 
in met Santpoorter Ton Spie-
ring; het enige nog levende 
lid dat er vanaf de oprichting 
tot nu bij is geweest.

Koffi econcert op Ruïne
Santpoort-Noord - Tijdens 
het maandelijkse koffi econ-
cert op de Ruïne van Brede-
rode zingt en speelt zondag 5 
juni muziekgroep WaterWijs.
Zij verhalen in hun zelf ge-
schreven liedjes onder ande-
re over legendes en beleve-
nissen rond de Zuiderzee en 
het IJsselmeer. Voor de pau-
ze staat de grote overstro-
mingsramp in 1916 centraal, 
precies honderd jaar gele-
den.
Een heftige noordwester 
storm zorgde voor overstro-
mingen op veel plekken rond 
de toenmalige Zuiderzee. 
Waterland stond zelfs geheel 
onder water.

Tussen deze liederen door 
vertelt verhalenverteller Piet 
Paree het verhaal van een 
gezin dat deze overstroming 
intens beleeft.  Een door 
hemzelf geschreven verhaal, 
geïnspireerd op allerlei oog-
getuigenverslagen.
De liederen, variërend tussen 
ingetogen en vrolijk, worden 
muzikaal aangekleed met 
muziek van gitaren, accor-
deon, bouzouki, fl uiten en di-
verse bijzondere percussie-
instrumenten.
Aanvang: 11.30 uur. Entree 
Ruïne: 3 euro voor volwasse-
nen en 1,50 euro voor kinde-
ren. Na afl oop is er de hoed 
voor de artiesten.

Velserbroek - De wijkagent 
voor Velserbroek/Spaar-
woude komt dinsdagmid-
dag 14 juni naar wijkcen-
trum de Hofstede voor een 
voorlichtingsmiddag over 
de babbeltruc. De aanvang 
is om 14.00 uur. De toegang 
is gratis. Helaas werden ook 
in de afgelopen periode veel 
mensen, voornamelijk ou-
deren, geconfronteerd met 
het fenomeen babbeltruc. 
Lieden met weinig goeds in 
de zin komen aan de deur 
en verschaffen zich met een 
smoes toegang tot de wo-
ning of maken mensen geld 
dan wel goederen afhan-
dig. Er is ook gelegenheid 
om vragen met betrekking 
tot dit onderwerp te stellen 
aan wijkagent C.J. de Wildt. 
Dit alles onder het genot 
van een kopje thee of kof-
fi e. Ouderen en andere be-
langstellenden,  woonachtig 
in wooncomplex de Hofste-
de of elders in Velserbroek, 
worden van harte uitgeno-
digd deze bijeenkomst bij 
te wonen. Immers een ge-
waarschuwd mens telt voor 
twee.

Informatie
babbeltruc in 

Hofstede

50+ toernooi
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Van 13 tot en 
met 17 juni wordt het 50+ 
toernooi bij LTC Hofgeest 
gespeeld. Inschrijven kan tot 
8 juni. U kunt zich opgeven 
via de website van LTC Hof-
geest. Schriftelijk opgeven 
kan via de formulieren in de 
kantine.

Het 50+ toernooi is een toer-
nooi waar sportiviteit en ge-

zelligheid voorop staan. 
Deelname aan het 50+ toer-
nooi staat ook open voor fa-
milie, vrienden en kennissen. 
Dus hoort zegt het voort.

Op de fi nalemiddag vrijdag 
17 juni staat een spetterend 
optreden gepland met me-
dewerking van: Duo Love 
Shack. Meer weten? Bel 06-
28452296.
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Twee judoka’s Oyama 
winnen Lentetoernooi
Velserbroek - Djayden Huls-
man en Jelmer Warns zijn op 
het Lentetoernooi van judo-
school Cees Hoebeke kam-
pioen geworden in hun ge-
wichtsklassen. De judoka’s 
van Oyama uit Velserbroek 
wisten allebei hun vier wed-
strijden in Uitgeest met vol-
le ippon te winnen. Jelmer 
Warns deed dit met vier wor-
pen, Djayden Hulsman be-
haalde met vier houdgrepen 
de volle winst.
Djayden Hulsman zat in de 
gewichtsklasse tot 30 kilo-
gram in een poule van vijf ju-
doka’s. De eerste twee par-
tijen won Djayden eenvou-
dig door technisch te judo-
en en daarmee te scoren met 
een worp gevolgd door een 
houdgreep. De derde wed-
strijd won hij wederom met 
een sterke kanteltechniek 
met daarna een houdgreep. 
De laatste wedstrijd probeer-
de Djayden een aantal nieu-
we worpen uit. En met suc-
ces. Met een prachtige com-
binatie van morote seoi nage 
(schouderworp) die hij com-
bineerde met de o uchi gari 
(beenhaak) kwam hij op de 
grond terecht waarna Djay-
den won met een houdgreep.
Jelmer Warns zat in een poule 
van drie judoka’s die allemaal 
66 kilogram of zwaarder wa-
ren. Dit betekende twee keer 
judoën tegen beide tegen-
standers. De eerste partij do-
mineerde Jelmer. Hij scoorde 
alle scores op het scorebord 
(yuko, waza-ari en ippon). De 

tweede wedstrijd won Jelmer 
binnen drie tellen met een 
knallende ippon. De tegen-
stander vloog door de lucht 
met de grote buitenwaartse 
haak (o soto gari). Ook Jel-
mer zijn derde wedstrijd won 
hij snel met ippon. De laat-
ste was een soort finale. De 
tegenstander, met bruin één 
band hoger dan Jelmer, was 
gebrand om deze te winnen. 
Jelmer bleef scherp en judo-
de tactisch. Bij een klein mo-
ment van zwakte bij de te-
genstander sloeg Jelmer toe 
en met een prachtige heup-
worp (uchi mata) scoorde hij 
vol ippon, en het kampioen-
schap was veilig gesteld.
Ook Oyama-judoka Sophie 
Rowoud deed aan het Len-
tetoernooi mee. Zij zat in een 
zware poule met grotere ju-
doka’s met hogere banden. 
Dit betekende niet dat Sop-
hie zomaar opgaf. In tegen-
deel. Ze knokte hard. Sop-
hie probeerde verschillende 
worpen, maar moest het on-
derspit delven door het grote 
krachtsverschil. 
De vierde en laatste Oyama-
judoka bij het Lentetoer-
nooi was Megan du Pon. Zij 
zat in een poule van vijf ju-
doka’s. Haar toernooi be-
gon goed met een winstpar-
tij, door sterk op de grond 
te judoën en te winnen met 
houdgreep. De tweede par-
tij raakte Megan geblesseerd 
aan haar schouder en moest 
ze noodgedwongen het toer-
nooi voortijdig verlaten.

Santpoort-Noord - Op 25 
juni wordt in Dorpshuis Het 
Terras aan Dinkgrevelaang 
17 een kinderkledingruil-
beurs gehouden. Dit is een 
initiatief van Celester Reijn-
art, een moeder met dozen 
vol kinderkleding die haar 
kinderen niet meer pasten. 
Marktplaats werkte voor 
haar niet. Daarom kwam ze 
tot het idee van de kinder-
kledingruilbeurs. Kleding 
wordt in vier categoriën in-
gedeeld. Het gaat dan om 
gedragen of ongedragen 
kwaliteitsmerkkleding tot 
kleding van basismerken 
als Hema en Zeeman. Tij-
dens de inlevermomenten 
wordt de kleding ingedeeld 
in een categorie. De beurs 
is van 11.00 tot 15.00 uur. 
Er zijn drie inlevermomen-
ten voor de kleding. Na de 
inbreng ontvangt men een 
toegangsbewijs en voucher 
voor de gewenste catego-
rie. Mocht er niet voldoen-
de aanbod zijn, dan kan 
men het inschrijfbedrag 
van 5 euro terugontvangen 
en de eigen kleding weer 
meenemen. 7 Days Fashion 
zal die zaterdag aanwe-
zig zijn met een leuk aan-
bod van sale-artikelen. De 
inbrengdagen zijn: dinsdag 
21 juni van 19.00 tot 21.00 
uur; woensdag 22 juni van 
15.00 tot 17.00 uur en don-
derdag 23 juni van 19.00 
tot 21.00 uur, in Het Terras. 
Deelnemende kinderkle-
ding gaat van maat 50 tot 
en met 140. Per klant wor-
den maximaal twee vuilnis-
zakken kleding ingenomen. 
Meer weten? Zie Facebook 
kinderkledingruilvelsen. 

Kinderkleding-
ruilbeurs

Ridderverhaal bij 
Verhalenfestival

Santpoort-Zuid - Tijdens 
het verhalenfestival Brede-
rodejaar 2016 genoten afge-
lopen zaterdag oud en jong 
van een fantastisch verhaal 
over Ridder Gijsbert (die we 
ook Gijs of Bert mochten 
noemen) en het bange jon-
getje Koen die toch dapper 
bleek.
Koen is bang voor heel 
veel dingen en als er dan ’s 
avonds een ridder onder zijn 

bed vandaan komt die hem 
vraagt zijn page te worden 
denkt hij dit niet te kunnen.
De ridder overtuigt Koen, 
want: ,,Als je nooit bang bent 
kun je ook niet dapper zijn”.
Dit verhaal werd met veel hu-
mor en passie gespeeld door 
Iris Stam en Janna Hand-
graaf die met creatieve mid-
delen vertelden wat je moet 
kunnen om een echte ridder 
te worden.

DJ Double U haalt 
Avondvierdaagse binnen
Velserbroek - DJ Double U 
(Wouter Okker) heeft op vrij-
dag 27 mei met zijn mix van 
populaire muzieknummers de 
avondvierdaagse binnenge-
haald. Nadat de drumbands 
vertrokken waren, kon het vo-
lume omhoog en werd er door 
vele lekker meebewogen, als-
of er nog niet gelopen was. 
Springende kinderen, ouders 
die de heupen en schouders 
lieten gaan, het was een feest 
om de invloed van de DJ te 
zien.
Voor Wouter was het een 
verrassing dat hij dit klus-

je mocht klaren. In jongeren-
centrum De Koe worden re-
gelmatig DJ-cursussen gege-
ven op diverse niveaus, hier-
van heeft Wouter er ook een 
paar gevolgd en hij kan nu 
zelfstandig draaien. Inmiddels 
vindt hij het zo leuk dat hij 
zijn best doet een stapje ho-
ger op de DJ-ladder te komen 
om meer gevraagd te worden. 
Inmiddels heeft hij een com-
plete DJ-set aangeschaft die 
hij op het Vestingsplein goed 
kon inzetten. Het succes was 
zo groot dat hij binnenkort in 
een discotheek mag draaien.

Santpoort-Noord - Ook dit 
jaar organiseert Bridgever-
eniging Velsen op de dins-
dagavonden in juni, juli en 
augustus weer haar open zo-
meravonddrives. Iedere lief-
hebber, kan dan in een ge-
zellige en ontspannen sfeer 
een avondje komen bridgen. 
De indeling is naar sterkte, in 
drie lijnen, zodat ook begin-
nende bridgers met plezier 
kunnen meespelen. De reeks 
begint op dinsdag 7 juni in 
gebouw Velserhooft (ingang 
Valckenhoeflaan). Aanvang 
is 19.30 uur, inschrijven van-
af 18.45 tot 19.15 uur. Kosten 
5 euro per paar. Op de laat-
ste avond is er voor de ron-
de winnaars en trouwe deel-
nemers een finale met aan-
trekkelijke prijzen! Meer we-
ten? Bel 0251-252211.

Zomerbridge

www.lijfengezondheid.nl
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Lezing over luchtoorlog
Velsen-Zuid - De herenver-
eniging Kennemer Sociëteit 
houdt op woensdagochtend 
8 juni om 10.00 uur in de zaal 
aan de Stationsweg 95 in Vel-
sen-Zuid een lezing over ‘De 
Luchtoorlog 1914-1918’ door 
de heer Hans Walrecht.
In deze presentatie wordt 
een klein gedeelte uit de de 
Eerste Wereldoorlog flink uit-
gediept. Het vliegtuig is in de 
Eerste Wereldoorlog snel vol-
wassen geworden. De voor 
de hand liggende rol als ver-
kenner was meteen duidelijk. 
De Duitsers wonnen hiermee 
zelfs de slag om Tannenberg. 
De jager ontstond haast au-
tomatisch als antwoord op 
de vijandelijke verkenners. 
Het afwerpen van bommen 
werd al snel het terreurwa-
pen in deze totale oorlog. De 
Duitsers zetten aanvankelijk 
vooral het luchtschip in om 
het moreel van de Britten te 
ondermijnen. Spoedig vond 
men echter methoden om de 
gevreesde zeppelin toch neer 
te halen. Daarna volgden de 
zware bommenwerpers, voor 

die tijd ware giganten. Dit al-
les leidde tot een explosieve 
uitbreiding van de vliegtuig-
industrie, die zich tot dan toe 
in kleine werkplaatsjes had 
afgespeeld.

Opleiding en het werk van de 
piloten, vaak ridders van de 
lucht genoemd, worden niet 
vergeten. Als afsluiting komt 
heel kort de oprichting van 
de LVA aan bod, de voorlo-
per van de Koninklijke Lucht-
macht. Het was voor de LVA 
niet moeilijk om in die be-
ginperiode aan vliegtuigen te 
komen: ze kwamen gewoon 
uit de lucht!

Deze lezing is van veel uniek 
beeldmateriaal en prachtige 
korte videofragmenten voor-
zien en zit vol verrassende 
momenten, waarom men zich 
regelmatig afvraagt: “Toen 
al?” De toegangsprijs is 6 eu-
ro inclusief koffie. Verplicht 
aanmelden via mailadres: 
kennemersocieteit@gmail.
com. Zie ook www.kenne-
mersocieteit.nl.

Reünie ‘Je bent Velsen Noorder als...’
Velsen-Noord – Zondag 19 
juni van 11.00 tot 13.30 uur 
houden de Vrienden van Vel-
sen-Noord en de beheerders 
van de Facebook-pagina ‘Je 
bent Velsen Noorder als...’ al-
weer voor de derde keer een 
reünie in de feesttent op het 
Stratingplantsoen. Deze reü-
nie wordt gehouden tijdens 

Dorpsfeest Velsen-Noord, 
van 17 tot en met 19 juni. 
Voor de reünie wordt de me-
dewerking gevraagd van de 
ruim 2400 leden van deze pa-
gina en (oud-)bewoners om 
foto’s en verhalen in te stu-
ren over de Velsertunnel en 
zomerse jeugdfoto’s. Mensen 
die een lied of een verhaal 

willen presenteren kunnen 
zich ook melden. Een selec-
tie van het ingestuurde wordt 
opgehangen in de feesttent.  
Helpt u mee? Stuur uw ma-
teriaal vóór 5 juni in naar m-
bekker@ziggo.nl, beheerder 
van de facebookpagina of 
karin.koks@svvvn.nl van de 
Vrienden van Velsen Noord.

Soli stelt VOG verplicht
Santpoort-Noord - Als ou-
der weet je als geen an-
der wat ‘de vereniging’ voor 
je kind(eren) kan beteke-
nen. Vaak is Muziekvereni-
ging Soli uit Driehuis niet al-
leen de plek waar zij een ac-
tiviteit doen, ze komen ook 
voor de gezelligheid, de aan-
dacht en het maken van ple-
zier. Soli vindt het belangrijk 
dat kinderen veilig zijn bin-
nen de vereniging. Dit bete-
kent niet alleen dat we zor-
gen voor veilige omgeving, 
maar ook dat we ernaar stre-
ven dat kinderen zich bij ons 
prettig en veilig voelen.
Muziekvereniging Soli wil 
een veilige omgeving waar-
borgen door aandacht te 
hebben voor een open en 
positieve atmosfeer en door 
duidelijke afspraken over 
omgangsvormen te maken. 

Dit is belangrijk omdat on-
gewenste omgangsvormen 
daardoor minder kans krij-
gen, sneller bespreekbaar 
zijn en kunnen worden aan-
gepakt als ze toch de kop op-
steken.

Een van die ongewenste 
omgangsvormen is seksu-
eel misbruik. Soli wil kinde-
ren hier zoveel mogelijk te-
gen beschermen. Daarom 
vraagt de muziekvereniging 
aan alle medewerkers, diri-
genten, instructeurs en vrij-
willigers een Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG) te over-
leggen. Met een VOG wordt 
nagegaan of ze ooit betrok-
ken zijn geweest bij een ze-
denmisdrijf. Bij sportvereni-
gingen en scouting is dit al 
usance, maar Soli loopt hier-
mee binnen de muziekwereld 

voorop.
Daarnaast heeft de vereni-
ging een gedragscode voor 
medewerkers en vrijwilligers. 
In deze gedragscode is vast-
gelegd waar grenzen liggen 
in het contact tussen mede-
werkers en vrijwilligers en 
kinderen. Maar Soli wil haar 
ogen niet sluiten voor het feit 
dat seksueel misbruik overal 
voorkomt waar mensen sa-
menkomen. Ondanks pre-
ventieve maatregelen kan 
het ook binnen de vereni-
ging plaatsvinden. Daarom 
heeft de muziekvereniging 
een vertrouwenspersoon so-
ciale veiligheid aangesteld en 
hebben we een meldprotocol 
waarin staat beschreven hoe 
(vermoedens van) misbruik 
moeten worden gemeld.
Zie ook www.soli.nl/in-veili-
ge-handen-2.

Pleiadenschool scoort 
voldoende op Eindtoets

IJmuiden - Net zoals elk jaar hebben de leerlingen uit groep 8 van de Pleiadenschool 
mee gedaan aan de landelijke Centrale Eindtoets primair onderwijs.
De Pleiadenschool heeft  hierbij een ‘voldoende’ gescoord. Eén leerling uit deze groep 
heeft zelfs de maximale score van 550 behaald. Van de 143.000 deelnemers heeft 
slechts 5% de maximale score behaald.Schoonmaakexamens 

op Tender College
IJmuiden - Op woensdag 25 
mei en vrijdag 27 mei heb-
ben op het Tender College 
de praktijkexamens  plaats-
gevonden voor ‘schoonma-
ken in de groothuishouding’. 
Groothuishouding is de al-
gemene term die gebruikt 
wordt voor bedrijven en in-
stellingen. Leerlingen van het 
combi-onderwijs, praktijkon-
derwijs en de Entree-oplei-
ding zijn door een examina-
tor van het KPC getoetst op 
hun praktische en theoreti-
sche vaardigheden.Tijdens 
de lessen huishoudkunde 
hebben de leerlingen geoe-
fend met technieken voor in-
terieurreiniging, stofwissen, 

moppen en sanitair reini-
ging. Naast de juiste technie-
ken, waarbij een ergonomi-
sche werkhouding belangrijk 
is, werd er ook beoordeeld 
op materialenkennis, werk-
volgorde en klantvriendelijk-
heid. Het behaalde diploma  
wordt door het bedrijfsleven 
erkend, waardoor de leerlin-
gen met dit certificaat  een 
betere aansluiting hebben op 
de arbeidsmarkt en vervolg-
opleidingen.
Nadat ze de zenuwen de 
baas werden, is door allen 
een prachtige prestatie neer-
gezet. In totaal zijn 16 leerlin-
gen van het Tender College 
geslaagd.



Originele T haïse 
massage in luxe sfeer
IJmuiden - Aan Kennemer-
laan 36 is Pring met haar zus 
Tia begonnen met De Thai 
Massage, een luxe massa-
gesalon. Hier worden origi-
nele Thaïse massages gege-
ven, die kunnen worden aan-
gepast aan persoonlijke be-
hoeften en eventuele klach-
ten. Thaïse massages ma-
ken het lichaam weer soepel 
en lenig. Onderdeel van de 
Thaïse massage is het rekken 
en strekken van het lichaam. 
Ook wordt drukpuntmassage 
toegepast.
Wie voor het eerst voor een 
Thaïse massage komt wordt 
voorzichtig behandeld, want 
een Thaïse massage is een 
stevige behandeling die je 
niet zomaar aankunt.
Bij De Thai Massage kun je 
ook kiezen voor meer ont-
spannende massages, met 
olie, of een heerlijk war-
me, Thaïse kruidenstempel-
massage, met sauna. Ook 
voet(reflex)massage is een 
mogelijkheid.
De Thai Massage is prachtig 
ingericht in Oosterse sferen. 

Bij binnenkomst ervaart men 
direct al de rust. Pring heeft 
haar opleiding bij Siam Thai 
Wellness gevolgd, waar zij 
enkele jaren werkzaam is ge-
weest. Haar zuster Tia is in-
middels net zo ervaren.
Heeft u lichamelijke klach-
ten zoals aan de rug, nek of 
schouders, regelmatig hoofd-
pijn of veel stress of bent u 
toe aan ontspanning? Dan 
is De Thai Massage een uit-
komst. Gun uw lichaam ook 
eens de aandacht en zorg 
die het verdient. U kunt voor 
de gezelligheid ook met zijn 
tweetjes tegelijk behandeld 
worden.  Komt u alleen dan 
is er volop privacy? Dan is 
DeThai Massage een uit-
komst. Gun uw lichaam ook 
eens de aandacht en zorg 
die het verdient. U kunt voor 
de gezelligheid ook met zijn 
tweetjes tegelijk behandeld 
worden.  Komt u alleen dan is 
er volop privacy.
Kijk eens op de website 
www.dethaimassage.nl voor 
meer informatie of maak een 
afspraak via 0255-234141.

Optimistische mevrouw 
Honderdors 103 jaar

IJmuiden - Mevrouw Hon-
derdors uit IJmuiden heeft 
dinsdag haar 103-jarige ver-
jaardag gevierd. Wethouder 
Ronald Vennik kwam haar 
maandag feliciteren.
Zij werd op 31 mei 1913 in 
Spaarndam geboren als Pe-
tronella Alida Honderdors en 
groeide op in een gezin met 

vier kinderen. Haar broers 
zijn op jonge leeftijd overle-
den maar haar zus werd bij-
na 105 jaar. Ook haar tantes 
zijn allemaal rond de 100 jaar 
geworden. Mevrouw Honder-
dors heeft één zoon, die is 
overleden is in 1997. Zij heeft 
vijf kleinkinderen en tien ach-
terkleinkinderen. Vanaf 1946 

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 12 juni beweegt Sant-
poort voor de derde keer voor 
Malawi. Jong en oud kunnen 
dan weer verschillende af-
standen wandelen of fietsen 
voor het goede doel: de ge-
zondheidszorg in een van de 
armste landen in de wereld. 
Hiervoor zijn er komende za-
terdag tijdens Santhappen 
ook al smakelijke gerechten 
uit Malawi te koop.
Organisator van Santpoort 
Beweegt is de stichting Ma-
lawi.Kom, die tien jaar gele-
den is opgericht door artsen 
en personeelsleden van het 
Kennemer Gasthuis. Zij willen 
in het West-Afrikaanse Mala-
wi de gezondheidzorg verbe-
teren door het inrichten van 
operatiekamers, het beschik-
baar stellen van medische 
apparatuur en het opzetten 
van tools & skills projecten. 
Dit jaar staat het verbeteren 
van de zorg van de slachtof-
fers van verbrandingen cen-

traal. In het voorjaar en na-
jaar gaan een chirurg, een 
plastisch chirurg en een ge-
specialiseerde verpleegkun-
dige hiervoor trainingen en 
instructies geven in acht zie-
kenhuizen in zuid- en noord-
Malawi.
Zondag 12 juni wordt van-
af 11.00 uur gestart met de 
fietstochten over 25, 50 en 
100 kilometer en de wandel-
tochten over 10 en 20 kilome-
ter. Alleen de 100 km start in 
een groep (rond 11.30 uur), 
de andere afstanden gaan 
op eigen gelegenheid. Start 
en finish zijn bij Café Bartje 
in Santpoort-Noord. De rou-
tebeschrijving geeft ook uit-
leg over bezienswaardighe-
den onderweg. Bij de start is 
er koffie, thee en limonade 
en voor de langere afstanden 
snijkoek en sportdrank. Het 
inschrijfgeld bedraagt 10 eu-
ro per persoon, kinderen be-
talen 5 euro. Daarvoor krijgt 
men na afloop ook een sou-

venir uit Malawi. 
Rond 16.00 uur zal iemand 
van de stichting Malawi.Kom 
meer vertellen over haar werk 
en wat er in de voorgaan-
de jaren met het ingezamel-
de geld is gebeurd. Ter afslui-
ting is er op 12 juni een vei-
ling van kunstzinnige voor-
werpen uit Malawi. Die zijn 
aanstaande zaterdag 4 ju-
ni tijdens het culinair evene-
ment Santhappen al te be-
wonderen in een kraam, waar 
dan ook de gerechten Sosa-
ties (gekruide kip) en Bobo-
ties (gekruid rundergehakt) 
worden verkocht.

Malawi.kom bestaat nu tien 
jaar en daarom wil men eind 
september met een team een 
speciale  fietstocht maken 
naar San Sebastian. Maar 
eerst op zondag 12 juni Be-
wegen voor Malawi: de in-
schrijving kan ter plekke, 
maar liever vooraf via www.
malawikom.org.

woont mevrouw Honderdors 
in IJmuiden. Eerst in de Keizer 
Wilhelmstraat, daarna op de 
Planetenweg en vanaf 1990 in 
Woonzorgcentrum Breezicht. 
Mevrouw Honderdors is op 
hoge leeftijd pas begonnen 
met werken. Jaren heeft ze 
in een viskar gestaan op de 
Kop van de Haven. Toen haar 
zoon het restaurant op de Kop 
van de Haven ging exploiteren 
is ze daar gaan werken. Dat 
deed zij tot haar 80ste.

De hobby’s van mevrouw 
Honderdors zijn borduren, 
breien en puzzelen. Vroeger 
heeft ze veel gedanst. Doordat 
haar zoon vanwege zijn werk 
veel in het buitenland verbleef 
is mevrouw verschillende ke-
ren in Saoedi Arabië op va-
kantie geweest. Ook ging ze 
regelmatig naar Spanje.
Het geheim van 103 jaar wor-
den is voor mevrouw Honder-
dors optimistisch blijven en je 
iedere dag goed kleden. (foto: 
RTV Seaport/Chris Hoppen-
brouwer)

IJmuiden - Wilt u ook mee-
doen met Fit met tennis? Er 
zijn nog drie plekken be-
schikbaar. De start is woens-
dag 15 juni, van 11.00 tot 
12.00 uur. Eerst zes keer een 
uur werken aan uw conditie 
(met een fysiotherapeut) en 
dan 15 weken tennisles. 21 
lessen voor 40 euro, inclusief 

leenracket en koffie of thee. 
Dit is een gesubsidieerd pro-
gramma voor 45+ers, lagere 
inkomens hebben voorrang.
Meer info of aanmelden bij 
Nicole Sheridan, buurtsport-
coach voor volwassenen. De 
Spil, 0255-510186 of buurt-
sport@welzijnvelsen.nl. Wie 
het eerst komt….

Fit met tennis

IJmuiden - Voor wie niet heel 
handig of helemaal niet handig 
is, maar wel met een kapot ar-
tikel zit kan op dinsdag 7 juni 
van 13.30 tot 16.30 uur naar het 
Repair Café in Buurtcentrum 
de Spil, Frans Halsstraat 29 te 
IJmuiden. Er zijn diverse vrij-
willigers aanwezig die u kun-
nen helpen. Zoals een vrijwil-
liger voor kleine computerpro-
blemen en -vragen zoals hulp 

bij het installeren van zelf mee-
genomen, originele software of 
de verwijdering van overbodi-
ge software. Tevens zijn er vrij-
willigers voor kleine reparaties 
van kleding en technische vrij-
willigers om bijvoorbeeld een  
stekker te vervangen van een 
lamp en dergelijke. Een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs ge-
steld. U kunt zich aanmelden 
bij gastvrouw Mies.

Repair Café in De Spil
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Geslaagde familiedag 
bij VV IJmuiden

IJmuiden - De Familiedag 
van VV IJmuiden; een evene-
ment waar leden, hun vrien-
den en familie jaarlijks reik-
halzend naar uitkijken. Afge-
lopen zaterdag speelden fa-
milie- en vriendenteams wed-
strijdjes met elkaar, maar na-
men de teams het ook tegen 
elkaar op in verschillende be-
hendigheidsspellen - uiteraard 
met een bal als thema. Dit jaar 
hadden maar liefst 40 teams 
zich ingeschreven. Daar zaten 
enkele illustere teambenamin-
gen tussen als ‘Players’ en ‘La-
zio Coma’. Diverse teams wa-
ren ludiek uitgedost als india-
nen en ballerina’s. Bovendien 
namen soms zeer jonge spe-
lers het op tegen volwassenen 

en toonde een gepensioneerde 
heer zich een zeer verdienste-
lijk keeper.
Onder het genot van een hap-
je en een drankje werd spor-
tief gestreden bij het Mega-
balls-spel, het Levend tafel-
voetbal, het schieten naar een 
snelheidsmeter maar uiteraard 
ook bij de zeven-tegen-zeven-
wedstrijden. Daar werd onder-
scheid gemaakt tussen recre-
atief of prestatiegericht. Toch 
werd ook bij de recreatieve 
partijen fanatiek gevoetbald. 
De zon zorgde voor het laatste 
ingrediënt en zo kon de voet-
balvereniging terugkijken op 
een zeer geslaagde dag, die 
mede mogelijk werd gemaakt 
door Fietsenwinkel Van Doorn.

Veel animo voorwinkeliersborrel 
IJmuiden - De winkeliers-
borrel op de Lange Nieuw-
straat, een initiatief van het 
omgevingspanel en het wijk-
platform, is een schot in de 
roos gebleken.
Zo’n veertig ondernemers, 
raadsleden, ambtenaren en 
vertegenwoordigers van aan-
nemersbedrijf BAM kwa-
men vorige week woensdag-
avond naar de Zuidarcade 
om met elkaar bij te praten 
over de werkzaamheden aan 
de winkelstraat. Burgemees-
ter Frank Dales was ook aan-
wezig om kennis te maken.
Over een half jaar vindt er 
wederom een winkeliersbor-
rel plaats, maar dan in het 

oostelijke deel van de Lange 
Nieuwstraat.
Fase 1 en 2 (Planetenweg-
Marktplein) zijn inmiddels 

afgerond. Enkele weken ge-
leden is fase 3 (Marktplein-
Velserduinweg) van start ge-
gaan. (foto: Friso Huizinga)

Nieuw: buikschuiven bij 
Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zondag 19 
juni vanaf 11.00 uur vinden de 
eerste Velsen-Noordse Buik-
schuifkampioenschappen 
plaats. Dit als opvolging van 
de traditionele zeskamp, die 
in verband met onvoldoende 
animo niet doorgaat. Wellicht 
wordt het buikschuiven het 
begin van een nieuwe traditie.
Nu we deze zomer geen buik-
schuivers van Nederlandse 
voetballers verwachten, gaan 
we zelf buikschuiven. Je hoeft 
beslist geen buikspoiler te 
hebben om goed te kunnen 
buikschuiven. 
Dit is het recept: een ferme 

aanloop, een goede afzet en 
daarna zo snel mogelijk naar 
de eindstreep glijden over een 
spekgladde schuifbaan. Doe 
gezellig mee en ga voor de 
beker. Mobiliseer vrienden en 
familie, want het belooft een 
drukte van belang te worden.
Het buikschuiven is voor kin-
deren vanaf groep 3 tot en 
met 15 jaar. Volwassenen 
kunnen meedoen vanaf 16 
jaar. Er wordt in drie catego-
rieën ‘buikgeschoven’: groep 
3 tot en met 11 jaar, 12 tot en 
met 15 jaar en vanaf 16 jaar.
Schrijf je alvast in via de web-
site www.svvvn.nl.

IJmuiden B1 kampioen
Haarlem – Afgelopen don-
derdagavond haalde de B1 
van V.V. IJmuiden definitief 
het kampioenschap binnen.  
Het team van trainer Coen 
van Oosterom en elftalleider 
Elam Benhamou moest drie 
punten binnenhalen om zich 
onbetwist ‘master’ van de 
competitie te kunnen noe-
men. Bij verlies op tegen-
stander Olympia Haarlem B1 
zou VV IJmuiden nog van de 
troon gestoten kunnen wor-
den bij eventuele inhaalwed-
strijden. 

IJmuiden begon in het be-
gin van de eerste helft sterk. 

Via een steekpass van Jef-
frey Prinsse kon Glenn Wil-
derom de score openen. He-
laas verzuimde IJmuiden 
hierna de druk op te blijven 
voeren waardoor Olympia 
kans kreeg de achterste li-
nie van IJmuiden te bereiken. 
IJmuiden schoot letterlijk in 
de verdediging en dit resul-
teerde in een penalty tegen: 
1-1. IJmuiden herpakte zich 
en voor de rust was het Nick 
Ebbeling die de score met 
1-2 weer terugbracht in het 
voordeel van IJmuiden. Na 
de thee gebeurde er vrij wei-
nig in het veld. Daan Graven-
maker stond oog in oog met 

de keeper van de thuisploeg 
maar faalde in de afronding. 

Olympia opende de tegen-
aanval maar Quint van Es-
sen kon deze poging vak-
kundig uit de bovenhoek tik-
ken. IJmuiden wist nog twee 
vrije trappen te bemachti-
gen maar benutte deze ver-
der niet. 
Tien minuten voor tijd kreeg 
Man of the Match van Essen 
het nog goed lastig onder de 
lat maar de strijd was al ge-
streden. Het was de IJmuiden 
B1 die na het fluitsignaal de 
champagne kon laten knal-
len.

Velsen-Noord - Woensdag 
8 juni is er weer de landelijke 
Buitenspeeldag. Dit vindt ui-
teraard ook plaats in Velsen-
Noord. Wijkcentrum de Stek 
organiseert samen met vrijwil-
ligers een onvergetelijke mid-
dag voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar.  Er is een storm-
baan, kinderspelen, spring-

kussens, lattenbouwen, blik-
kengooien en nog veel meer. 
Er is een heerlijke verkoelende 
verrassing gesponsord door 
de Dekamarkt. Buitenspeel-
dag is van 14.00 tot 16.00 uur 
en een strippenkaart voor al-
le activiteiten kost 1 euro. Voor 
meer informatie: Wijkcentrum 
de Stek, 0251-226445.

Buitenspeeldag Velsen-Noord

www.thevintagestore.eu    -    OOK op ZONDAG OPEN
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Benefi etconcert 
voor jonge vluchtelingen

Velsen - Jong muzikaal ta-
lent van Gymnasium Felise-
num geeft samen met leden 
van het Nederlands Philhar-
monisch Orkest een uniek 
concert op vrijdag 3 juni in 
de aula van de school in Vel-
sen-Zuid. De opbrengt is be-
stemd voor Vluchtelingen-
werk Velsen.
Nooit eerder traden leden 
van het NedPho op met de-
ze scholieren. Speciaal voor 
deze avond is een gevarieerd 
muzikaal programma samen-
gesteld. Centraal staat ‘Een 
Schilderijen Tentoonstelling’ 
van Igor Mussorgsky. Daar-
naast worden werken ge-
speeld van bekende compo-
nisten als onder meer Mozart, 
Haydn, Saint-Saëns en Pur-
cell. Voor en na het concert 
kunnen bezoekers zich te-
goed doen aan heerlijke zoe-
te en hartige snacks die an-
dere leerlingen van de school 
hebben gemaakt. Natuurlijk 

gaat ook de opbrengst hier-
van naar het goede doel.
Deze zomerse muziekavond 
is een initiatief van Rotary-
club IJmond in samenwer-
king met Gymnasium Felise-
num en het NedPho. Vluch-
telingenwerk Velsen is blij 
met deze actie. Het geld zal 
worden besteed aan zaken 
als muziek- en zwemles, ba-
byspullen, schoolreisjes en 
andere zaken die niet regu-
lier vergoed worden voor kin-
deren van statushouders of 
vluchtelingen in de gemeen-
te Velsen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.felisenum.nl/zomer-
avond. De toegang bedraagt 
10 euro voor volwassenen 
en 5 euro voor kinderen. Het 
concert begint om 19.30 uur. 
Bezoekers zijn vanaf 18.30 
uur welkom voor een hap-
je en een drankje in Gymna-
sium Felisenum, Van Hogen-
dorplaan 2 in Velsen-Zuid.

Spetterend 
afscheid voor 

Nico Kloosterhuis
Velsen - 42 jaar rijden op 
een ambulance, dan ben 
je toch wel een grote men-
senredder. Ambulancebe-
geleider Nico Kloosterhuis 
uit IJmuiden stopte er vori-
ge week mee. Vrijdag werd 
op passende wijze afscheid 
genomen van deze grote 
man. Bij de KNRM kreeg hij 
met collega’s en vriendin een 
spetterend uitje: een tocht-
je Noordzee met als hoogte-
punt een plons in een overle-
vingspak buitengaats. 
Nico Kloosterhuis werd vrij-
dagmiddag met een colle-
ga en de ambulance naar de 
KNRM gestuurd. Daar trof-
fen ze geen patiënt aan, maar 
wel zo’n 30 zeer vrolijke col-
lega’s van Ambulancedienst 
Kennemerland. Al gauw 
werd duidelijk dat Nico de 
hoofdpersoon van een feest-
je was. Ter ere van zijn af-
scheid was er een boottocht-
je Noordzee met de nieuwste 
aanwinst van de KNRM op 
touw gezet. Aangezien Nico 
gek is op varen en de KNRM 
bekend terrein is voor de van 
oorsprong IJmuidenaar was 
dit een kolfje naar zijn hand.
Het vervoerbedrijf van de ge-
broeders Kloosterhuis was 
een typisch IJmuidens be-
drijf. Het werd vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog opge-
zet door de broers Nico en 
Jos. Aanvankelijk was het   
alleen een taxibedrijf, maar 
in 1947 begon men met zie-
kenvervoer door ambulan-
ces. De zoons van Nico, Ni-
co en Klaas, werden ook bij 
het bedrijf betrokken. Nico 
reed vanaf 1975 op busjes 
van de Gebroeders Kloos-
terhuis en haalde intussen 
zijn diploma’s voor het werk 
op de ambulance. Het ver-
voersbedrijf groeide in die ja-
ren enorm uit. In de glorietijd 
van de jaren ‘70 en ‘80 werd 
er gereden met taxi’s, ambu-

lances, touringcars en per-
sonenbussen. Je kon met 
Kloosterhuis op vakantie, 
een dagje uit, naar je school 
of met je rolstoel naar het 
ziekenhuis. Helaas eindigde 
het bedrijf in 1986 met een 
faillissement. Veel materieel 
werd overgenomen of werd 
verkocht.
Nico verhuisde met de am-
bulances mee naar het ver-
voersbedrijf dat nu Wit-
te Kruis is. Hij reed niet al-
leen op de ambulances maar 
voerde als ambulancebe-
geleider ook allerlei medi-
sche handelingen uit. ,,Als je 
42 jaar dag en nacht op de 
ambulance rijdt maak je na-
tuurlijk van alles mee’’, al-
dus Kloosterhuis. ,,Ik heb in 
2005 zelf mijn zwaargewon-
de zwager Peter Poelarends 
naar het VU gebracht, waar 
hij de volgende dag overleed. 
Poelarends werkte als portier 
op een feest in een strand-
paviljoen waar hij tijdens on-
enigheid met een bezoeker 
op zijn hoofd werd geslagen 
en ten gevolge daarvan over-
leed. Maar ook niet geslaag-
de reanimaties en ongeval-
len waarbij kinderen omko-
men of zwaar gewond raken 
blijven je altijd bij. Daardoor 
kreeg ik vorig jaar een burn-
out. Drie maanden geleden 
ben ik weer aan het werk ge-
gaan. Maar met mijn 60 jaar 
vind ik het een mooie leeftijd 
om te stoppen met werken.’’ 
Nico Kloosterhuis is een be-
zige bij. Hij heeft zijn eigen 
boot, waarmee hij graag naar 
Terschelling vaart. Maar ook 
is hij dol op oldtimers die hij 
helemaal zelf renoveert. Ach-
ter de geraniums zitten is er 
dus niet bij voor hem. Begin 
oktober is er een offi ciële af-
scheidsreceptie van Ambu-
lancedienst Kennemerland 
voor Kloosterhuis en een col-
lega. (Karin Dekkers)

Snoeihard tegen kanker 
met Full Count 
IJmond - Lachen om de 
stand-up comedy van Arie 
Koomen en dansen op mu-
ziek van Full Count. Op za-
terdag 11 juni kan van deze 
bijzondere combinatie wor-
den genoten tijdens een be-
nefi etavond, georganiseerd 
door de stichting Vergroot de 
Hoop. Het evenement begint 
om 20.00 uur in de A9 stu-
dio’s in Uitgeest. 
De avond staat in het teken 
van de strijd tegen kanker 
en geldt als kick-off voor een 
actie waarmee taxussnoei-
sel wordt ingezameld. Dit 
snoeisel van de Taxus Bac-
cata bevat de basisgrondstof 
voor een chemotherapie met 
minder bijwerkingen. Stich-
ting Vergroot de Hoop za-
melt het taxussnoeisel in, zo-
dat het kan worden verwerkt 
tot kankerbestrijdende medi-
cijnen. Dit verklaart het the-

ma van de avond: snoeihard 
tegen kanker!
De komedianten en muzikan-
ten zetten zich op 11 juni be-
langeloos in om van de start 
van deze actie een succes te 
maken. De bekende cabare-
tier Arie Koomen zorgt sa-
men met zijn vrienden Max 
van den Burg en Wilco Ter-
wijn voor hilarische stand-
up comedy. Ter afwisseling 
speelt Full Count, de tienkop-
pige band die in de regio een 
graag geziene gast is op uit-
eenlopende feesten en partij-
en. En aan het einde van de 
avond heeft de organisatie 
nog een verrassing in petto.
Kaarten voor de benefi et-
avond kosten 10 euro en zijn 
te koop via www.A9studios.nl 
(aan de deur 15 euro). Ieder-
een vanaf 16 jaar is welkom. 
De deuren gaan om 19.30 
uur open.

Wijksteunpunt De Hof-
stede, A. Jacobsstraat 227, 
Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant is vanaf 
maandag 30 mei gesloten 
in verband met de zomer-
vakantie. Maandag 1 au-
gustus is het restaurant 
weer open. 
Open tafel. Vrijdag 10 ju-
ni: kerriesoep, macaro-
ni met Italiaanse gehakt-
saus en toe ijs met vruch-
ten en slagroom. Kosten 
6,50. Aanvang 12.30 uur. 
Reserveren maandag tus-
sen 11-12 uur.
Verkoop voorjaarsmode 
op dinsdag 2 juni met een 
bekende modefi rma met 
betaalbare en goede kle-
ding voor senioren. Ver-
koop van 10.00 tot 12.00 
uur.
Zomerkienmiddag is op 
donderdag 14 juli, aan-
vang 13.30 uur. Kaartjes 
zijn nu al verkrijgbaar voor 
3,50 euro. Dit is inclusief 
2 kienronden, een kopje 
koffi e of thee en een hap-
je. 
Klaverjasgroep op 
woensdagmiddag heeft 
plek voor nieuwe leden. 
Aanvang 13.30 uur. In-
fo: Marcel Stam, 023-
5386528.
Expositie van Bianca Vis-
ser. Diverse aquarellen en 
pasteltekeningen kunnen 
tijdens openingsuren in 
het wijkcentrum worden 
bekeken. Toegang is gra-
tis.

Gebouw Waterstaete, 
Dokweg 27a IJmuiden.
O u d e r e n a d v i s e u r s : 
maandag- t/m vrijdagoch-
tend van 09.00 – 13.00 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: 
spreekuur op afspraak. 
Tel. 088-8876900.
Formulieren Brigade: 
moeite met het invullen 
van gemeentelijke formu-
lieren? Hiervoor kan men 
bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. 
Tel. 088-8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

www.lijfengezondheid.nl
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Discussieavond over
autoverkeer IJmuiden
Maak van een verandering een ver-
betering! In IJmuiden wordt de 
komende jaren op verschillende 
plekken aan de weg gewerkt. Dat 
is dé gelegenheid voor verbete-
ring – van de bereikbaarheid en de 
verkeersveiligheid. Denk daarover 
mee op dinsdag 14 juni vanaf 19.30 
uur in het gemeentehuis.

Er wordt (en is) hard gewerkt aan 
de wegen in en om het centrum van 
IJmuiden. De Julianakade en de 
IJmuiderstraatweg zijn al opge-
knapt. De vernieuwing van de Lan-
ge Nieuwstraat is nu volop aan de 
gang, waarbij ook het Marktplein, het 
Velserduinplein en Plein 1945 wor-
den aangepast. Voor de jaren daar-
na zijn weg- en rioolwerkzaamheden 
gepland op het Van Poptaplantsoen, 
het Kennemerplein, de Kennemer-
laan, het Oosterduinplein, de Ooster-
duinweg en de Merwede- en Spaar-
nestraat. Tussen de laatste twee stra-
ten worden op de voormalige KPN-
locatie een supermarkt en woningen 
gebouwd, wat voor meer verkeer zal 
zorgen.

Ingrepen in de ene weg (ook die al ge-

realiseerd zijn) kunnen mogelijkhe-
den bieden voor aanpassingen in een 
andere straat; daarom wordt op 14 ju-
ni het hele gebied in samenhang be-
keken. 

Mogelijke verbeteringen
Al die werkzaamheden bieden de 
kans om straten en pleinen anders 
aan te leggen dan nu. Als we toch aan 
de slag gaan, kunnen we bestaan-
de knelpunten in de bereikbaarheid 
en de verkeersveiligheid verbete-
ren. Bijvoorbeeld door een deel van 
het autoverkeer in het centrum van 
IJmuiden anders te laten rijden. We 
willen hierover graag met u in ge-
sprek. Denk en praat met ons mee op 
dinsdag 14 juni vanaf 19.30 uur in het 
gemeentehuis van Velsen!

De gemeente heeft ook wel ideeën 
over mogelijke veranderingen op de 
genoemde wegen, maar daar staat 
nog niets van vast. Velsen wil graag 
weten wat bewoners en andere be-
trokkenen denken en willen. Later dit 
jaar volgt nog een o�  ciële inspraak-
procedure. Dan kunnen betrokkenen 
ook nog laten weten wat ze ervan vin-
den. Uiteindelijk beslist de raad.

Heeft u een sociaal netwerk?
Op wie kunt u een beroep doen 
voor een praatje, om samen iets 
gezelligs te doen,  of voor hulp? 
Op 9 juni kunt u daar met het So-
ciaal Wijkteam Velserbroek over 
praten, tijdens de ko�  eochtend 
in de bibliotheek aldaar.

Iedere donderdagochtend is er een 
ongedwongen ko�  e-inloopoch-
tend in de bibliotheek van Velser-
broek, van 10.30 tot 12.00 uur. Er 
is altijd een vrijwilliger aanwezig 
en er is veel gezelligheid.  Iedere 
tweede donderdag van de maand 
schuift het Sociaal Wijkteam Vel-
serbroek aan, dus ook op donder-
dag 9 juni om 11.00 uur. Deze keer 
gaat het over het sociaal netwerk. 

Wat is een sociaal netwerk? 
Voor jong en oud is het belangrijk 
om mensen om zich heen te heb-
ben waar ze een beroep op kun-
nen doen wanneer er behoefte is 
aan gezelligheid, een praatje, wat 

hulp, zorg en ondersteuning. Zo’n 
groep heet het sociaal netwerk. 
Het Sociaal Wijkteam gaat er graag 
met u over in gesprek. Want wat 
is het nou precies? Wie zitten er-
in? Waarom is het belangrijk? Hoe 
ziet uw netwerk eruit? Hoe kunt u 
het uitbreiden of verstevigen? Het 
Sociaal Wijkteam heeft handige, 
praktische tips. 

Voor al uw vragen
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u 
terecht met vragen op allerlei le-
vensgebieden – of het nou over 
eenzaamheid gaat, geldproblemen, 
gezondheidsvragen of werk. Het 
team heeft verschillende soorten 
deskundigheid in huis en is er voor 
iedereen. Loop gerust binnen om 
kennis te maken. U kunt ook een 
huisbezoek afspreken. Neem con-
tact op met ons via contact@swt-
velsen.nl of telefonisch via de ge-
meente Velsen: 14 0255 (zonder 
netnummer). 

Bewoners van Santpoort-Noord en 
Velserbroek gaan hun afval de ko-
mende tijd anders scheiden dan 
in de rest van de gemeente. Wet-
houder Floor Bal was bij de start. 
Velsen werkt ook mee aan de 100-
100-100 uitdaging.

De afgelopen dagen maakten bewo-
ners in Santpoort-Noord en Velser-
broek kennis met de nieuwe ma-
nier van afval scheiden en inzame-
len. Jonna Harmsen had de primeur; 
zij kreeg van wethouder Floor Bal de 
eerste container uitgereikt. In bei-
de wijken ontvingen bewoners een 
container aan huis voor plastic, lege 
pakken en blik en, als ze die nog niet 
hadden, ook een container voor pa-
pier en karton. In Velserbroek wer-
den bovendien de containers aan huis 
voor restafval ingenomen. Bewoners 
brachten hun restafval voor het eerst 
naar de centrale afvalcontainers in de 
wijk. Die containers staan eerst bo-
vengronds en na een half jaar worden 
ze ondergronds geplaatst.

Het komend half jaar gaan we in 
Santpoort-Noord en Velserbroek 

verschillend te werk. Samen met be-
woners vinden we zo uit wat het beste 
e� ect heeft. Elke wijk is immers an-
ders. De ervaringen uit deze twee wij-
ken helpen om keuzes te maken voor 
de overige wijken in onze gemeente. 
In 2017 komen die aan de beurt.

Als we ons huishoudelijk afval thuis 
goed scheiden, blijven waardevolle 
grondsto� en zoals plastic en papier 
behouden en blijft er nog maar heel 
weinig restafval over. Dat is kosten-
besparend en beter voor ons milieu. 
En er gebeurt nog meer! Naast het 
beter scheiden van afval, proberen 
Velsenaren ook de totale hoeveel-
heid afval te verminderen. Nog be-
ter natuurlijk! Tot 9 juli doen meer 
dan 100 inwoners van onze gemeen-
te mee aan de 100-100-100 uitdaging. 
Dat houdt in dat 100 Velsenaren, 100 
dagen, 100% van hun afval scheiden. 
Op www.100-100-100.nu is daarover 
van alles te vinden. Meer informatie 
vindt u op www.velsen.nl/meerwaar-
deuitafval. Vragen kunt u richten aan 
de heer J. de Waal via openbarewer-
ken@velsen.nl. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Blik (leeg verpakkingsafval): 
drankblikjes, bierdopjes, stalen si-
roopfl essen, conservenblikken, alu-
minium schalen en folie en waxine-
lichtcupjes.

Pakken (leeg, platgevouwen met 
gesloten dop): pakken van vruch-
tensappen, water en wijn, pakken 
van melk, vla en yoghurt en pakken 
van soep en pastasaus.

Plastic (leeg verpakkingsafval): 
fl essen frisdrank, water, melk, azijn, 

knijpfl essen van sauzen/olie, fl a-
cons van wasmiddelen, shampoo 
en zeep, bekers van yoghurt, vla en 
ijs, bakjes van patat, salade, groen-
te, fruit, kuipjes van boter, saus, 
smeerkaas, verpakkingen van kaas, 
vlees en vis, verpakkingen van bijv. 
tandenborstels, schroe  ̈ es en speel-
goed (blisters), tubes van gel, bo-
dylotion, tandpasta, folies van tijd-
schriften en reclamefolders, zakken 
van pasta, rijst, brood, snoepgoed, 
plastic tasjes en zakjes en planten-
potjes.

Meer Waarde Uit Afval

Wat mag er allemaal in de plastic bak?
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Voordracht tot 15 augustus

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

Wie zich jarenlang op bijzondere 
wijze inzet voor de samenleving kan 
in aanmerking komen. Denk aan vrij-
willigers die actief zijn in bijvoor-
beeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg 
of op een ander terrein. Denk ook aan 
mensen die voor hun werk lang iets 
bijzonders doen waar de hele samen-
leving wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandi-
daat. De ambtenaar die daar de lint-
jes behandelt, kan beoordelen of de 
verdiensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn voor een Koninklijke On-
derscheiding. Ook wordt u precies 
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. 
De contactgegevens staan onderaan 
dit artikel. Voordat een lintje wordt 
toegekend, gaat er heel wat tijd voor-
bij. Wie iemand wil voordragen voor 
de lintjesregen van 2017 moet het 
verzoek insturen vóór 15 augustus 
2016.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken via tel. 
0255-567200. Daar kunt u ook gra-
tis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ op-
vragen. Hierin staat alles wat u moet 
weten over de aanvraag van een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Meer in-
formatie ook op www.velsen.nl of 
www.lintjes.nl.

Tiende avondvierdaagse
Brederode Daltonschool
Het was alweer vorige week, maar de vrolijke aanvang van de tiende avond-
vierdaagse van de Brederode Daltonschool is wel een vermelding waard. Met 
veel plezier hield wethouder Annette Baerveldt op dinsdag 24 mei de 211 
deelnemers op de eerste avond in toom. (foto: Reinder Weidijk)

Van de historische collectie die 
de gemeente Velsen wil afsto-
ten, zijn nog slechts twee stuk-
ken over. Wie belangstelling 
heeft, mag zich melden vóór 6 
juni a.s. Daarna worden de ste-
nen vernietigd.

De gemeente Velsen heeft in de 
loop der jaren een historische 
collectie opgebouwd. Voor de 
stukken zonder cultuurhistori-
sche waarde heeft de gemeen-
te geen plaats meer. De mees-
te stukken zijn dankzij verschil-

lende oproepen al naar een nieu-
we geïnteresseerde eigenaar ge-
gaan. De laatste loodjes wegen 
het zwaarst. Er zijn nog twee gro-
te zware gevelstenen over voor de 
lie� ebber: een zware gevelplaat 
uit het voormalige Cultureel Cen-
trum en een marmeren steen van 
het Witte Kruis.

Heeft u interesse voor één of bei-
de stenen, meld dit dan vóór 6 ju-
ni via Kunst@velsen.nl. Wat na 
deze datum nog overblijft, wordt 
vernietigd.

Grote BeestenBende dag
Het leek wel ‘code geel’ in het 
Dolfi narium op 28 mei 2016. On-
weer en regen bleven uit, maar er 
waren wel 1.000 BeestenBende-
leden aanwezig. Uit Velsen ver-
trokken twee overvolle bussen 
naar Harderwijk.

In Velsen houden wel 21 teams van 
de BeestenBende hun eigen buurt 
schoon van zwerfafval. Als waarde-
ring voor hun inzet mochten ze een 
dagje naar het Dolfi narium. In een 
warm zonnetje keken ze een mid-
dag lang rond, aaiden de roggen en 
leerden alles over dolfi jnen, zeeleeu-
wen en bruinvissen. Een paar kinde-
ren mochten zelfs op het VIP bankje 
zitten bij de Snorshow, waar ze door 

de walrussen drijfnat werden ge-
spetterd. Het mooiste moment van 
de dag kwam om vijf uur. Het Dolfi -
narium ging dicht, maar de Beesten-
Benders mochten blijven voor een 
eigen show in het Dolfi jnentheater. 
Na een optreden van de boy-band B-
Brave kwamen de dolfi jnen. Die lie-
ten de kinderen zien dat zij ook niet 
gediend waren van zwerfafval. Een 
frisdrankblikje midden in het zwem-
bad gooiden ze zo weer op de kant.

Het was een geweldige dag voor al-
le deelnemers. Na een welverdiende 
rust gaan ze binnenkort weer aan de 
slag: ‘De BeestenBende pakt ’t aan!’ 
Meer informatie: www.mijnbees-
tenbende.nl (foto: Ko van Leeuwen)

Voor de liefhebber!

De laatste twee stenen
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Aardrijkskunde is ook leuk!

Geoweek 2016 in Velsen
Hoe verdeel je grond op een goe-
de manier? Hoe maak je een kaart 
en hoe zet je een gebouw uit met 
GPS? Leerlingen van groep 8 van 
De Hoeksteen en de Duin- en 
Kruidbergmavo hoef je dat niet 
meer te vertellen na de Geoweek 
2016 in Velsen.

Opdracht: laat eigenaren van grond 
verwisselen met computerspel van 
het Kadaster. Een hele klus, maar 
uiteindelijk klonk een luid gejuich 
toen alle boeren hun land naar te-
vredenheid aan de juiste kant van 
het spoor kregen. Na wat geven en 
nemen maakten de leerlingen ook 
nog voldoende ruimte voor natuur.

Informatie achter de kaart
De volgende Sail werd ook al voor-
bereid, met behulp van een kaart-
browser. Waar moeten al die bezoe-
kers een plekje vinden aan het water 
om de schepen te kunnen zien? En 
waar is nog ruimte voor extra par-
keerplekken? Hoe veel meter moe-
ten mensen dan lopen? 

Landmeten met GPS
De navigatie satellieten en de leer-
lingen hadden geen last van een 

beetje motregen, en samen met twee 
landmeters zetten zij een fi ctief ge-
bouw uit met GPS apparatuur (fo-
to). 

Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van De 
Hoeksteen in Velserbroek en de 
aardrijkskundeleerlingen van juf 
Cindy van de Duin- en Kruidberg-
mavo uit Driehuis werden welkom 
geheten door de wethouders. “Aard-
rijkskunde is meer dan topo leren, 
en vandaag gaan jullie meemaken 
wat de ambtenaren hier in het ge-
meentehuis daar allemaal mee kun-
nen doen.” Alle Junior Geoprofs gin-
gen naar huis met een certifi caat. 

De Geoweek is een initiatief van het 
Koninklijk Nederlands Aardrijks-
kundig Genootschap ( KNAG ). Het 
doel is om bedrijven, wetenschap-
pers en overheden te stimuleren om 
leerlingen in de leeftijd van 10-15 
jaar kennis te laten maken met de 
beroepspraktijk, en bewust te ma-
ken van de goede toekomstmogelijk-
heden van de geosector. De afdeling 
Informatiemanagement organiseer-
de de activiteiten. (foto: gemeente 
Velsen)

IJmondpad geopend
Wie ruim 77 kilometer door de 
IJmond wil lopen, kan nu aan de 
slag! Op woensdag 25 mei 2016 
openden de drie wethouders 
Toerisme uit Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen de nieuwe wan-
delroute IJmondpad.

Wethouder Cecilia van Weel (Be-
verwijk), Aad Schoorl (Heems-
kerk) en Annette Baerveldt (Vel-
sen) openden de nieuwe wandel-
route IJmondpad. Het pad is een 
driedaagse wandelroute en ver-
bindt de karakteristieke land-
schappen van de gemeenten 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
met elkaar. U loopt langs de forten 
van de Stelling van Amsterdam, 
de kasteeltuin van Assumburg of 
de woonkern Oud-Velsen. U kunt 
onderweg genieten van een hapje 
en een drankje bij de verschillen-
de horecagelegenheden. En u kunt 
overnachten in een hotel of B&B. 
In de zomermaanden vaart de wa-
tertaxi  naar IJmuiden. In de win-
termaanden (van 1 oktober tot en 
met 31 maart) vaart hij niet en is er 

een alternatieve route.

De wandelroute sluit aan op het 
wandelnetwerk Noord-Kenne-
merland. Met de nieuwe wandel-
route willen de IJmond gemeenten 
een impuls geven aan de recreatie 
en het toerisme in de regio.

De route is te downloaden in de 
Appstore of Playstore, of u kunt 
hem wandelen met GPS via de app 
Wandelnetwerk Noord-Holland. 
Deze app werkt optimaal in com-
binatie met de website www.wan-
delnetwerknoordholland.nl. Voor 
vragen over de website of de app 
kunt u terecht bij Recreatie Noord-
Holland.

De realisatie van het IJmondpad is 
mogelijk gemaakt door de gemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen met fi nanciële ondersteuning 
door het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en met medewerking van 
Landschap Noord-Holland en Re-
creatie Noord-Holland. (foto: ge-
meente Velsen)

Burgerzaken extra open
Burgerzaken is extra open op dins-
dagavond 14 juni. Maak telefonisch 
een afspraak en u kunt terecht tus-
sen 18.00 en 20.00 uur. 

De zomer komt eraan. Dat bete-
kent extra aanvragen van paspoor-
ten of identiteitskaarten. De afde-
ling Burgerzaken op het gemeente-

huis gaat daarom een avond extra 
open, op dinsdag 14 juni a.s.  U kunt 
op deze avond terecht tussen 18.00 
uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt 
uitsluitend op afspraak. U kunt voor 
14 juni alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer 
is 140255 (zonder netnummer) of 
0255-567200.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
mei 2016 tot en met 27 mei 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 86, plaatsen dakop-
bouw (27/05/2016) 9792-2016;

Verbrande Vlak 1, wijzigen gebruik 
berging (trimsalon voor honden en 
katten)(27/05/2016) 9802-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., aanleg-
gen brug (HOV deelgebied 5+) 
(27/05/2016) 9682-2016; 
Santpoortse Dreef 98, kappen boom 
(26/05/2016) 9734-2016;
Hoofdstraat ong., organiseren eve-

nement (dorpsfeest) (24/05/2016) 
9518-2016;
Velserbroekstraat 18, plaatsen dak-
kapel (25/05/2016) 9663-2016;
Groenelaantje 11, vervangen asbest 
schuurdak (24/05/2016) 9510-20 
16.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Breskensstraat 2, plaatsen 2 kozijnen 
zijgevel (26/05/2016) 6826-2016;
Forteiland10, plaatsen tijdelijke 
overkapping (26/05/2016) 5358-
2016;
Gerard Doustraat 47, plaatsen dak-
opbouw (26/05/2016) 6427-2016.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 111, plaatsen in-
stallatie t.b.v. mobiele telecommu-
nicatie in toren kerk (26/05/2016) 
7556-2016.

Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 18, plaatsen dak-
kapel (27/05/2016) 9663-2016;
Broekbergenlaan 49, wijzigen be-
stemming ijswinkel/lunchroom naar 
ijswinkel/restaurant (27/05/2016) 
7812-2016;
Hoofdstraat 96, plaatsen erker 
(24/05/2016) 5426-2016.

Santpoort-Zuid 
Sportlaan 7 0006, onderhoud ge-
vels en verkleinen dagverblijf 
(26/05/2016) 5655-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Concordiastraat 75-81, plaat-
sen zonwering en zonnepanelen 
(27/05/2016) 3754-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Summer Party op 25 juni 2016, par-
keerplaats Tussenbeeksweg/Zeeweg 
en voor de Zeewegbar te IJmuiden 
(25/05/2016) 6728-2016;
Avondvierdaagse Velsen-Noord 13 
t/m 16 juni 2016 (26/05/2016) 7026-
2016;
Santhappen op 3 en 4 juni van 16.00 
uur tot 23.30 uur. Locatie: evenemen-
tenterrein bestaat uit Broekbergen-
plein en deel van de Anemonenstraat 
te Santpoort-Noord (30/05/2016) 
8945-2016.
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Inventarisatie ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen zijn voornemens 
een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de gebieden rond Vel-
sen-Noord. Het gaat om de bedrijventerreinen ‘Business Park IJmond’, 
‘Grote Hout’ en ‘Noordwijkermeer’. Het Wijkeroogpark valt ook binnen 
het plangebied.

Ligging plangebied
Het gebied loopt rond de woonkern van Velsen-Noord, globaal van het Bin-
nenkanaal in het westen tot aan het zijkanaal A in het oosten, aan de noord-
westzijde tot de Breedbandweg en aan de noordoostzijde tot aan de gemeen-
tegrens met Beverwijk (Lijndenweg). Aan de zuidzijde loopt het gebied tot 
het Noordzeekanaal.

Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ is een nieuw be-
stemmingsplan dat het plangebied van een actuele planologische regeling 
voorziet.

Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houdt de gemeente waar mogelijk rekening 
met toekomstige ontwikkelingen. 

Bent u belanghebbende (bijv. grondeigenaar of ondernemer) in het plange-
bied en heeft u een plan of initiatief ? Dan kunt u deze aan de gemeente ken-
baar maken. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke activiteiten (bijv. slo-
pen of bouwen), maar het kan ook gaan om een verandering van gebruik van 
gronden of gebouwen.

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Ook kunt u 
deze per post sturen t.a.v. het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van ‘initiatief bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 
Velsen-Noord’. Uw voorstel wordt vervolgens beoordeeld, waarna u hoort 
of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen van het bestemmingsplan 
meegenomen wordt. Deze afweging wordt opgenomen in een startdocu-
ment, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de 
heer Blom, telefoonnummer 0255-567200. U kunt reageren tot 21 juli 2016.

(Ver)bouwplannen Driehuis, Velsen-Zuid of Oud-Velsen? 
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het ge-
bied Driehuis en Velsen-Zuid. In een bestemmingsplan staan regels 
voor het bouwen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in 
Driehuis, Velsen-Zuid of Oud-Velsen? Dan wordt ook uw woning straks 
in dit bestemmingsplan opgenomen.

In de a� eelding is de ligging van het plangebied aangegeven. Het gebied 
wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden, de spoor-
lijn Haarlem-Uitgeest in het zuiden en de Minister van Houtenlaan en de 
Duin- en Kruidbergerweg aan de westzijde. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Driehuis / Velsen-Zuid voorziet hoofdzakelijk in de 
vervanging van het bestemmingsplan Driehuis / Velsen-Zuid uit 2008, dat 
aan actualisering toe is. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse plano-
logische regeling te geven voor het plangebied.

Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houdt de gemeente waar mogelijk rekening 
met initiatieven, bouwplannen en ideeën van inwoners en bedrijven. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bouwen/
slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verandering 
van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen. De gemeente vraagt of ie-
dereen die nu al plannen/ideeën heeft voor realisatie in de komende tien jaar 
deze kenbaar wil maken. 

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Ook kunt u 
deze per post sturen t.a.v. het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van ‘initiatief bestemmingsplan Driehuis / Velsen-
Zuid’. Uw voorstel wordt vervolgens beoordeeld, waarna u hoort of en op wel-

ke wijze uw voorstel bij het opstellen van het bestemmingsplan meegeno-
men wordt. Deze afweging wordt opgenomen in een startdocument, dat aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de 
heer H. Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200. U kunt reageren tot 21 
juli 2016. 
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Kapmelding IJmuiden
Op de Van Broekhuijsenstraat in IJmuiden worden vijf meidoorns gekapt 
voor de huizen met nummers 1, 3, 7, 11 en17. Eén meidoorn is al dood en de 

andere vier zijn in slechte conditie. In het najaar wordt bekeken of het moge-
lijk is om nieuwe bomen te planten.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig 
zijn op het adres waar zij in de Ba-
sisregistratie Personen van de ge-
meente Velsen staan ingeschre-
ven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als re-
den: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel 
niet meer in Nederland woonach-
tig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Beek,A. geb.30-12-1965 
Nieuwenhuizen,R. geb.28-04-1978
Ben Guedim,J. geb.23-10-1970 
Nowak,K. geb.07-04-1964
Boyanov,E.M. geb.17-05-1975 
Nur,M. geb.00-00-1990
Butelo,D.K. geb.04-05-1975 
Płaskoń,J. geb.14-03-1972
Chomiuk,G. geb.13-02-1990 
Regeta,R.W. geb.12-03-1979
Gheorghe,V.G. geb.22-06-1976 
Said,M.  geb.01-10-1967
Jabua,K. geb.19-03-1992 
Sulejmanova,W. geb.22-03-1993

Kamiński,K. geb.31-07-1986 
Upala,K. geb.01-10-1978
Kazyaka,K.Ł. geb.28-01-1980 
Uslu,A. geb.11-10-1980
Korzeniowska,A.J. geb.25-07-1987 
Weijland,J. geb.15-04-1983
Metzelaar,J.H. geb.01-10-1966 
Wilbie,E. geb.05-04-1969
Nesvorný,J. geb.20-03-1975 

Voor informatie kunt u terecht bij 
de afdeling Publiekszaken, wer-
keenheid Burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- door middel van het aanbrengen 
van zebramarkering als bedoeld in 
artikel 49, lid 2 van het RVV 1990 - 
en borden L2 van bijlage 1 het RVV 
1990 - een voetgangersoversteek-
plaats aan te wijzen op het Zon 
Bastion direct ten noordwesten 

van rotonde Zon Bastion – Aletta 
Jacobsplein;

- door middel van het verplaatsen 
van bord B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 - en haaientanden - de 
middels verkeerstekens geregel-
de voorrangssituatie aan te passen 
aan de ligging van de nieuwe voet-
gangersoversteekplaats.

Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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Energie-boost voor 80 werkzoekenden
Velsen-Zuid - Het Rabobank 
IJmond Stadion bruiste vorige 
vrrijdag vol van energie voor 
ruim 80 werkzoekenden uit 
de IJmond. Energiegoeroes 
Patrick Davidson en Hans 
van der Loo waren daarvoor 
uitgenodigd door het  Werk-
gevers Servicepunt (IJmond 
Werkt/UWV) en Rotaryclub 
Velsen. 
Het doel was om werkzoe-
kenden boven de 45 jaar een 
extra steun te geven in het 
blijven geloven en te zoeken 
naar (nieuwe) talenten in je-
zelf. Als belangrijkste brand-
stof is daar de eigen ener-
gie voor nodig. Maar ook tref-
woorden als geluk, succes, 
presteren, doen en uitblinken. 

Aan de hand van  herkenbare 
situaties werden de aanwezi-
gen aan het werk gezet met 
opdrachten. Beginnend met 
de vraag aan elkaar waar je 
energie van krijgt. Al snel wist 
men elkaar te vinden en ont-
stond een levendige uitwisse-
ling van ervaringen en boven-
al energie.
Wethouder Sociale Zaken, 
Arjen Verkaik sloot af met 
de woorden van moed hou-
den en doorgaan en sprak de 
hoop uit dat iedereen met de-
ze middag een flinke ‘energy-
boost’ had opgedaan. 
Daarna signeerden David-
son en Van der Loo hun boek  
‘Waar haal je de energie van-
daan’, een boekje met vijf ge-

heimen om te schitteren. Voor 
iedereen werd een persoonlij-

ke boodschap in het boek ge-
schreven. Zie ook www.an-

derzdenken.nl of www.ener-
gyfinder.nl.
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