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Weer parkeerongeval

velserbroek - Zondag is voor 
de derde keer binnen enkele we-
ken tijd een parkeerongeval ge-
beurd in Velserbroek. Dit keer 
wilde aan de Zwanenbloem-
bocht een oudere dame uitpar-

keren. In plaats van vooruit ging 
de wagen achteruit en reed te-
gen een andere auto aan. Vervol-
gens ging de wagen 180 graden 
rond en duwde een derde wagen 
dwars weg.

Er was geen sprake van letsel. 
De schade aan de auto’s leek   
mee te vallen. De auto van de 
oudere dame is door een ber-
gingsbedrijf opgehaald. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Partou rent voor KiKa
Santpoort-Noord - Zondag 
vond in Spaarnwoude de Run 
for Kika plaats. Partou kinder-
opvang aan de Frans Netscher-
laan in Santpoort-Noord liep met 
een groot team van pedagogisch 
medewerkers, ouders en kinde-
ren mee en haalde maar liefst 
6971,55 euro op. En dit bedrag 
groeit nog steeds. 
Aanleiding om mee te doen 
aan de Run for Kika is een van 
de kinderen van de Partou ves-
tiging. Bij hem is onlangs kan-
ker gediagnosticeerd. Om hem 

en zijn familie steun te betuigen, 
heeft het team van Partou beslo-
ten geld in te zamelen en met 
zoveel mogelijk mensen mee te 
lopen. ,,Tijdens de Run for Kika 
hadden wij met 65 deelnemers 
het grootste team.
 Daarnaast hebben wij het groot-
ste sponsorbedrag opgehaald. 
We willen iedereen bedanken 
voor de inzet. Al onze lopers en 
sponsoren zijn enorme kanjers!” 
aldus Dagmar, pedagogisch me-
dewerker op de buitenschool-
se opvang. Het evenement be-

gon klein, maar met het groei-
en van het aantal deelnemers en 
het sponsorgeld, werd iedereen 
steeds enthousiaster en vinding-
rijker in het bedenken van spon-
soracties. 
De baby’s hebben schilderijen 
gemaakt en de dreumesen en 
peuters hebben een mini-Run 
for Kika gelopen. 
Op de buitenschoolse opvang 
hebben de kinderen in samen-
werking met ouderen van dag-
centrum De Ringvaart cupcakes 
gebakken, versierd en verkocht. 

Fikse ontploffing
IJmuiden aan Zee - Vrijdag-
avond is een explosief op het 
strand tot ontploffing gebracht.  
Het werd eerste drie meter diep 

begraven. Het ging om een ex-
plosief in een vat dat eerder die 
middag op de Halkade werd ge-
vonden. (foto: Ko van Leeuwen) 
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toch	  circa	  25%	  goedkoper	  
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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

Afgelopen weekend waren er 
met enige regelmaat geweer-
schoten te horen in het duinge-
bied tussen de Badweg en de 
Zeehavenweg. In het duin zag 
je her en der groepjes soldaten 
wachtlopen, schietoefeningen 
houden of zich ontspannen in 
het kamp. Het Bunker Museum 
IJmuiden organiseerde zaterdag 
en zondag een Historisch Week-
end rond de bunkers van het 
museum. Leden van de Vereni-
ging Historische Militaria beeld-
den het leven en werken van een 
Duits bataljon uit. De schietoe-

feningen trokken uiteraard veel 
aandacht, vooral van kinderen 
die achteraf de nauwelijks afge-
koelde patroonhulzen verzamel-
den. 
Maar ook het kamp met diver-
se authentiek ingerichte slaap-
tenten en een veldhospitaal trok 
belangstelling. De foto toont een 
groepje soldaten die ogenschijn-
lijk van plan waren om een aan-
val op Zeewijk uit te voeren. Tus-
sen de soldaten is een zoge-
naamde ‘Tschechenigel’ te zien. 
Met zulke ‘Tsjechische egels’ 
werden versperringen op het 
strand opgeworpen om voertui-
gen van landingsboten tegen te 
houden. Deze soldaten schoten 
richting Zeewijk. Gelukkig wa-
ren het losse flodders; anders 
hadden de glaszetters een druk 
weekend gehad en zou menig 
Zeewijker meeuwen in de tuin 
gevonden hebben.

Timmer & Schildersbedrijf De Meer

Vakkundige reparatie 
en renovatie houtwerk

Voor al het onderhoud en reno-
vatie van houtwerk, zoals kozij-
nen en geveldelen is Timmer & 
Schildersbedrijf De Meer de ide-
ale partner.
Henk de Meer is een deskun-
dige op het gebied van houtsa-
nering en heeft certificaten voor 
speciale producten voor de be-
handeling van houtrot. Als geen 
ander kan hij beoordelen welke 
behandeling het meest efficiënt 
is. Een nieuw kozijn is pas een 
noodzaak als een groot deel van 
het hout is aangetast. Met spe-
ciale producten kan plaatselijke 
rot worden aangepakt, maar ook 
kan onzichtbaar een deel van het 

kozijn worden vervangen. Dit is 
niet alleen een milieuvriendelijke 
oplossing, maar ook vriendelijker 
voor de portemonnee.
Timmer & Schildersbedrijf De 
Meer werkt met epoxyproducten 
om houtrot te stoppen en kan zo 
prima kleine reparaties volbren-
gen, maar ook grotere renovaties 
worden goed aangepakt, waarbij 
men kan rekenen op vakkundig-
heid, service en kwaliteit. Ook 
voor alle binnen- en buitenschil-
derwerk is dit bedrijf een aan-
rader. Zie ook www.de-meer.eu. 
Of bel 0255-511622. Timmer & 
Schilderbedrijf de Meer, Zand-
voortstraat 56, IJmuiden.

Lever dit artikel in voor:
Gratis eerste drankje 

tijdens Club Beeckestijn
Velsen-Zuid - Aankomend 
weekend wordt het feeërie-
ke landgoed Beeckestijn even 
overgenomen door Beeckestijn-
pop. Op de drie podia die ver-
spreid over het Engelse en het 
Korenveld staan, spelen op za-
terdag 7 juni van 13.00 tot 22.00 
uur maar liefst 21 bands en 
acts uit binnen- en buitenland. 
Bands als Chef’Special, Bade, 
Dotan en Hallo Venray zijn een 
kleine greep uit het muziekaan-
bod. 
Op vrijdag 6 juni, de dag vooraf-
gaand aan het Beeckestijnpop-
festival, zal er in de Oxytent van-
af 19.00 uur al een voorproefje 
van de sfeer worden gegeven. 
Ook dit jaar komt Club Beec-
kestijn namelijk weer met een 
prachtavond. Meer dan 40 mu-
zikanten uit de regio, zowel pro-
fessionals als amateurs, spelen 
met elkaar het doek van de tent 
tijdens dit muziekspektakel.
Dit jaar zijn de grote festivals in 
de periode 1967 - 1970 de aan-

leiding om met Club Beecke-
stijn de muziek uit die periode 
te eren, vandaar dat Club Beec-
kestijn het thema ‘Club Beec-
kestijn celebrates the legenda-
ry festivals’ heeft meegekregen. 
Een overzicht van alle muzi-
kanten staat op de website van 
Beeckestijnpop en in de nieuwe 
app van Beeckestijnpop die zo-
wel voor Android als voor iOS 
gebruikers beschikbaar is. 
Voor lezers van de Jutter, de Hof-
geest, de Beverwijker, Heems-
kerkse Courant, de Castricum-
mer en Uitgeester Courant heeft 
Club Beeckestijn een leuk ex-
traatje. Tegen inlevering van dit 
artikel ontvangen zij alleen op 
vrijdag het eerste drankje gra-
tis. Beeckestijnpop is net als al-
le andere jaren natuurlijk gratis 
toegankelijk. Kaarten voor Club 
Beeckestijn kosten in de voor-
verkoop 10 euro en zijn te be-
stellen via de website van Beec-
kestijnpop, www.beeckestijn-
pop.nl. 

Swier IJmuiden is de expert
Beveilig uw woning 
voor de vakantie
IJmuiden - Uit onderzoek blijkt 
dat negen van de tien wonin-
gen onvoldoende beveiligd zijn. 
Met de vakantie voor de deur 
en de stijging van het aantal 
inbraken (90.000 per jaar), is 
er een enorme kans dat ook u 
ongewenste gasten in uw huis 
krijgt.
Gerard Swier: ,,Een eerste ver-
eiste is goed hang- en sluit-
werk, te vaak zie ik zelfs op 
voordeuren heel simpel beslag 
bevestigd met twee schroeven 
aan de buitenzijde?! Goed be-
slag is eigenlijk nog belangrij-
ker dan een goede cilinder, een 
combinatie van deze twee is ui-
teraard het beste. In de prak-
tijk blijkt dat een goed beveiligd 
huis vaak overgeslagen wordt, 
een inbraak moet vaak simpel 
en snel.’’
Sinds enkele jaren is er Kern-
trekbeslag op de markt, hier-
door kan de dief niet meer de 
cilinder uitboren of uittrek-
ken. Heel simpel kan het ou-
de beslag eraf gehaald wor-
den en vervangen worden met 
het nieuwe veiligheidsbeslag 
met behoud van dezelfde cilin-
der. Uiteraard is een woning of 

bedrijf zo veilig als de zwakste 
schakel, daarom is het goed om 
uw eigen huis of bedrijf eens 
goed te bekijken uit het oog-
punt van de inbreker. De ramen 
en de achterdeur zijn vaak een 
zwak punt, ook is het belang-
rijk dat uw woning er tijdens 
uw vakantie bewoond uitziet. 
Dus geen stapels post achter 
de deur of een krant uit de brie-
venbus. Ook is het raadzaam 
‘s avonds licht te laten bran-
den met een tijdschakelaar. 
Bij de voordeur kan een meer-
puntsluiting een oplossing zijn 
of een bijzetslot. Voor de ach-
terdeur kan dat ook of enke-
le simpele handgrepen boven 
en onder. Voor de ramen zijn er 
raamsloten, voor elke (schuif)
deur of opening is eigenlijk wel 
een goede oplossing.
Mocht u twijfelen aan uw wo-
ning of bedrijf aarzel dan niet, 
er kan vrijblijvend iemand van 
de experts van Swier IJmuiden 
langskomen voor goed advies.
Firma Swier staat zes dagen per 
week voor u klaar. Bel 0255-
513651 of mail naar info@
swier.nl of ga langs in de zaak 
Plein 1945 nr. 51 in IJmuiden.
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Donderdag 
5 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica van 
het landschap’ over de invloed 
van mensen op het landschap. 
Patronaat Haarlem, www.pa-
tronaat.nl: Color reporters, Bells 
of Youth. 20.30 uur. Toegang 8,-. 
21.00 uur Stevie Ann en Kim Ri-
chey. 24.00 uur: LOS!. Toegang 
5,-, gratis voor studenten Van-
af 18 jaar.

Vrijdag 
6 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica van 
het landschap’ over de invloed 
van mensen op het landschap. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden.
Hava Hava Wereldmuziek 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Club Beeckestijn. Zo’n 40 mu-
zikanten brengen muziek ten 
gehore van artiesten die op de-
ze festivals hebben opgetreden. 
OXY-tent. Zie ook www.beec-
kestijnpop.nl/club-beeckestijn.
Patronaat Haarlem, www.pa-
tronaat.nl: Intergalactic Lovers 
en The Future’s Dust. 19.30 uur. 
Café: Narrominded presenteert 
Sweat Tongue, Floris Bates en 
Hunter Complex. 21.15 uur. Toe-
gang gratis. Van 23.00 tot 07.00 
uur: Lulak Rave. Toegang vanaf 
18 jaar. Café: Viez! vs Timeless. 
24.00 tot 07.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 
7 juni

Luilak
Beeckestijnpop. Zie www.
beeckestijnpop.nl.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica van 
het landschap’ over de invloed 
van mensen op het landschap. 
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Pinksterconcours bij Manege 
Vario Hippique in Veslen-Zuid. 
Zie voor volledig programma 

www.kanaalruiters.nl.
Modelspeedboot regatta in 
Spaarnwoude. Zie ook www.
kmbc.nl. Tot en met 9 juni.
Kennemer Verhalenfestival 
in de Ruïne van Brederode, Vel-
serenderlaan Santpoort-Zuid. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: 90’s Now. 23.00 tot 04.00 
uur. Toegang vanaf 18 jaar. Vun-
zige Deuntjes van 23.00 tot 04.00 
uur. Toegang vanaf 18 jaar. Café: 
Beeckestijn Pop afterparty. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zondag
8 juni

Eerste Pinksterdag
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica van 
het landschap’ over de invloed 
van mensen op het landschap. 
Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 8.00 
tot 16.00 uur. Meer info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Pinksterconcours bij Manege 
Vario Hippique in Veslen-Zuid. 
Zie voor volledig programma 
www.kanaalruiters.nl.
Stichting Barbara Foundation 
The Gambia houdt een benefiet-
dag voor Gambia in Paviljoen 
Zeezicht, IJmuiden aan Zee. Van 
11.00 tot 16.00 uur.

Maandag
9 juni

Tweede Pinksterdag
Multimate IJmuiden geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur. Weber-
kok Bart van der Meij komt op 
die dag zijn barbecuekunsten 
vertonen. Deze professionele 
kok is vanaf 11.00 uur ‘live’ aan 
het barbecueën.
DEM-duurloop. Start 09.30 
vanafparkeerplaats ach-
ter sporthal ‘Dees Verdurmen’, 
Ringweg 36 Spaarndam. Deel-
name gratis.
Soellaart/Perry Sport ten-
ten- en outdoorshow op sport-
veld van de Delftlaan (Randweg/
N208)/Kleverlaan in Haarlem. 
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Pinksterjaarmarkt op Land-
goed Duin & Kruidberg. Van 
12.00 tot 18.00 uur. Zie ook 
www.duin-kruidberg.nl.
Pianorecital met Isabelle van 
Dooren in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Dinsdag
10 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
11 juni

Straatspeeldag in de Johanna 
Westerdijkstraat in Velserbroek. 
Van 13.00 tot 16.00 uur. Deelna-
me gratis.
Straatspeeldag Stratingplant-
soen in Velsen-Noord. Van 13.30 
tot 15.30 uur.
Jongeren Talent Event in het 
Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid. Van 14.00 tot 18.00 uur. Zie 
ook www.spijmond.nl.
Kindervertelmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Opgeven: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Voorronde Telstar Street 
League aan de Crijnsenstraat 
Santpoort. Aanvang 17.00 uur.

Donderdag 
12 juni

Koffie-ochtend in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie 
klaar.
Patronaat Haarlem, www.pa-
tronaat.nl: Patro Doc: Jan Derks 
en Wouter Prudon. 21.00 uur. 
Toegang gratis. 24.00 uur: LOS!. 
Toegang 5,-, gratis voor studen-
ten Vanaf 18 jaar.

IJmuiden - Zaterdag 7 ju-
ni wordt op het Kennemerplein 
(t/o de Vomar) weer een gezel-
lig rommelmarkt georganiseerd. 
Er zijn weer kramen die vol lig-
gen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spul-
len aan de man wilt brengen 
kan een kraam huren. De rom-
mellmarkt wordt gehouden van 
09.00 tot 17.00 uur. Voor informa-
tie of reserveren van een kraam, 
telefoon 0255-533233 of 06-
10475023.

Rommelmarkt

5de Festival 
Perron Zee

IJmuiden - Op 29 juni zal het vijf-
de Festival Perron Zee plaatsvin-
den. Zeemanskoor de Raddraai-
ers en Grand Café Kruiten en Per-
ron Zee presenteren dit festival 
vol zeemanskoren. Naast Zee-
manskoor de Raddraaiers zijn 
twee superkoren  uitgenodigd 
om het publiek een onvergetelijke 
dag te bezorgen, met zeemans-
liederen en shanty’s. Piratenkoor 
de Waterlanders uit Giethoorn en 
Shantykoor Almere zullen samen 
met Zeemanskoor de Raddraaiers 
uit IJmuiden aan Zee zorgen voor 
een muzikale, maritiem getinte 
middag vol zeemansromantiek en 
smartlappen van de zee. De aan-
vang is om 13.00 uur en de afslui-
ting is rond de klok van 18.00 uur. 
Op het mooie terras van Grand 
Café Kruiten en restaurant Perron 
Zee is alle gelegenheid om heer-
lijk te zitten bij een lekker drank-
je en eventueel een hapje. De toe-
gang is uiteraard gratis.

Nieuw: kunstmarkt op 
Kennemerlaan Leeft!
IJmuiden - In verschillende 
kustplaatsen worden in de zo-
mer drukbezochte kunstmark-
ten gehouden. Dat moet ook in 
IJmuiden kunnen, vinden de or-
ganisatoren van De Kennemer-
laan Leeft! 
Op de tweede dag van het zo-
merfestival, vrijdag 18 juli, krij-
gen regionale kunstenaars 
daarom de kans om hun werk 
te laten zien en te verkopen. 
De kunstmarkt in het winkel-
gedeelte van de Kennemer-
laan valt samen met het Telstar 
Straatvoetbal Toernooi op het 
Homburgplantsoen. Het wordt 
een unieke kans om toe te wer-

ken naar een mooie samenwer-
king met de vele kunstenaars in 
de regio. De organisatie streeft 
ernaar de kunstmarkt als vast 
onderdeel terug te laten keren 
op het zomerfestival en hoopt 
dat het uitgroeit tot net zo’n 
mooi evenement als in bijvoor-
beeld het kunstenaarsdorp Ber-
gen.
Kunstenaars kunnen een markt-
kraam huren tegen de kostprijs 
van 25 euro. Aanmelden kan tot 
15 juni via de website www.de-
kennemerlaanleeft.nl. Kijk voor 
meer informatie op de website 
of mail naar info@dekennemer-
laanleeft.nl.

BBQ-feest bij 
Multimate IJmuiden

IJmuiden - Op maandag 9 ju-
ni, Tweede Pinksterdag, is het 
weer feest bij Multimate Bouw-
markt in IJmuiden. Weberkok 
Bart van der Meij komt op die 
dag zijn barbecuekunsten ver-
tonen. Deze professionele kok 
is vanaf 11.00 uur ‘live’ aan het 
barbecueën bij Multimate. U 
kunt met alle vragen over We-
ber barbecues, of de bereiding 
van vlees, vis of groente op de 
barbecue bij hem terecht. Als 
professional weet hij er echt al-
les van. Tussen de vragen door 
kun je het door hem bereide 
vlees meteen even proeven. Het 
personeel in de winkel weet na-
tuurlijk ook alles over de Weber 

barbecues, maar voor speci-
fieke vragen over de bereiding 
van vlees moet je bij de echte 
kok zijn.
Multimate heeft vele modellen 
Weber barbecues en accessoi-
res uit voorraad leverbaar. Met 
de keuzekortingsbon krijgt u 
ook nog eens een lekkere kor-
ting op uw aankoop. Natuurlijk 
zijn de keuzekortingsbonnen 
niet uitsluitend te gebruiken 
voor Weber artikelen, maar ook 
op artikelen naar eigen keuze.
Zondag Eerste Pinksterdag is 
Multimate IJmuiden gesloten, 
maar op Tweede Pinksterdag is 
de bouwmarkt geopend tussen 
9.00 en 17.00 uur. 

Pinksterjaarmarkt 
op Duin en Kruidberg

Santpoort-Noord - Maandag 
9 juni valt er op Landgoed Duin 
& Kruidberg van alles te bele-
ven. Het landgoed viert dan na-
melijk haar 105-jarig jubileum.
Van 12.00 tot 18.00 uur kunnen 
liefhebbers een bezoek bren-
gen aan de gratis toegankelij-
ke jaarmarkt, genieten van ge-
zellige muziek, heerlijke hapjes 
en drankjes proeven en mee-
wandelen tijdens een histori-
sche rondleiding over het Land-
goed. Ook voor kinderen valt er 

genoeg te beleven. Zij kunnen 
naar een poppenkastvoorstel-
ling kijken, schminken of mee-
doen aan sport en spel. De be-
kende Haarlemmer Dennis van 
der Geest slaat om 16.00 uur 
het eerste vat aan van het spe-
ciale Duin & Kruidberg Jubile-
umbier. 
Meer info: www.duin-kruid-
berg.nl. De toegang is gratis, 
voor parkeren wordt een kleine 
vergoeding van 2 euro per au-
to gevraagd. 
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Velsen-Noord – Woensdag 
11 juni is er weer de landelijke 
Buitenspeeldag. Dit vindt uiter-
aard ook plaats in Velsen-Noord. 
Wijkcentrum De Mel-Watervliet 
organiseert samen met vrijwilli-
gers een onvergetelijke middag 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
De Buitenspeeldag staat in het 
teken van 50 jaar de Mel. Daar-
door pakt de Mel dit jaar gro-
ter uit. Dit is mede mogelijk ge-
maakt door de DekaMarkt en 
Tata Steel. Van 13.30 tot en met 
15.30 uur kunnen de kinderen: 
geschminkt worden, op lucht-
kussens springen, blik gooi-
en, op een gatendoel schieten, 
een suikerspin en een ijsje eten 
en er zijn nog veel meer ande-
re kinderspelen. Dit is allemaal 
geheel gratis en vindt plaats op 
het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. Voor meer informatie: 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet, 
Doelmanstraat 34, 1951 GC Vel-
sen-Noord, 0251-226445 of ly-
dia@demel.nl.

Buitenspeeldag 
Velsen-Noord

Internationals kiezen 
voor Telstar Vrouwen
Velsen-Zuid - Telstar VVNH 
heeft de selectie voor het nieuwe 
seizoen versterkt met Ilse van der 
Zanden en Yentl Abbing. De twee 
jeugdinternationals komen over 
van het topsportinstituut CTO uit 
Amsterdam.
Verdedigster Ilse van der Zanden 
(18) verruilde in 2011 de vereni-
ging ZSV uit haar geboortedorp 
Deurne voor het CTO in de hoofd-
stad. Van der Zanden maakt deel 
uit van de voorlopige Oranje-se-
lectie voor het aanstaande ‘EK 
onder 19’ in Noorwegen. Na de 
zomerstop sluit de Brabantse aan 
bij de Witte Leeuwinnen en zal zij 
haar studie aan de Johan Cruyff 
Academy in Amsterdam voorzet-
ten.
Ook Yentl Abbing maakt de over-
stap van CTO Amsterdam naar 
het Tata Steel Stadion. De mid-
denveldster (17) uit Assendelft, 
die deel uitmaakt van de selectie 
van Oranje onder 17, verwacht na 
de zomer te gaan beginnen met 
een studie aan het Johan Cruyff 
College. 
Beide speelsters treden met hun 
overgang in de voetsporen van 
Dominique Bruinenberg, die zich 
bij Telstar VVNH sterk dooront-
wikkelde en inmiddels een ge-
vestigde naam is in de BeNe 
League. De Brabantse midden-
veldster maakte in 2011 als eer-

ste de overstap van CTO Amster-
dam naar de Witte Leeuwinnen.
Ook de Helderse verdedigster 
Aaike Verschoor maakt komend 
seizoen deel uit van de selectie 
van de Witte Leeuwinnen. Ver-
schoor (24) debuteerde afgelo-
pen seizoen bij Telstar VVNH in 
de BeNe League. Na het weg-
vallen van Sharon Kok en Nadi-
ne Fritschy door blessures deed 
trainer Gideon Dijks een beroep 
op de speelster van partnerclub 
Reiger Boys om de opengeval-
len plaats in het centrum van de 
verdediging op te vullen. Gideon 
Dijks over de defensieve verster-
king: ,,Aaike vulde haar rol afge-
lopen seizoen prima in, toen wij 
onverwachts een beroep op haar 
deden. Ik vind het een sterk be-
sluit van haar om een stap hoger-
op te maken en ben zeer content 
met haar komst. Met het aanblij-
ven van onze verdedigsters, plus 
de aanvulling met Verschoor en 
Ilse van der Zanden, is Telstar 
VVNH achterin compleet.”
De rechtsbenige speelster wist 
zich het afgelopen seizoen met 
Reiger Boys te handhaven in de 
Topklasse. De aanvoerster van 
de Heerhugowaardse vereniging 
speelde daarnaast bij Watervo-
gels zaalvoetbal, de sport waarin 
zij in het verleden uitkwam voor 
de nationale ploeg.

IJmond Werkt! nieuwe 
partner MKB IJmond
Regio - IJmond Werkt! is geas-
socieerd lid geworden van MKB 
IJmond. De wens van IJmond 
Werkt! om nog meer betrokken 
te zijn bij het bedrijfsleven in de 
regio komt hiermee uit.
IJmond Werkt! is een jaar ge-
leden opgericht en is een sa-
menwerking tussen de socia-
le diensten van de vier IJmond 
gemeenten en sociale werk-
voorziening de Meergroep. Kort 
na de oprichting werd de sa-
menwerking met UWV gezocht, 
waaruit het WerkgeversService-
punt IJmond is ontstaan. Om 
de dienstverlening die IJmond 
Werkt! biedt aan werkgevers 
in de IJmond nog meer on-
der de aandacht te brengen is 
nu de samenwerking met MKB 
IJmond gezocht. 
Algemeen directeur Mark Bou-
ma van IJmond Werkt!: “IJmond 
Werkt! kan op deze manier nog 
meer uiting geven aan de op-
dracht partner van de onder-
nemende IJmond te zijn. Van-
uit het WerkgeversServicepunt 
ondersteunt IJmond Werkt! 
werkgevers bij allerhande vra-
gen over de arbeidsmarkt, or-
ganiseert werving & selectie 
en beschikt over de meest up-
to-date branche- en sectorin-
formatie. Met andere woorden, 
IJmond Werkt! is een onmisbare 
partner voor de ondernemen-
de IJmond. We zijn verheugd 
dat we nu kunnen aansluiten bij 
het netwerk van MKB IJmond, 
waardoor ook het midden- en 

kleinbedrijf de weg naar IJmond 
Werkt! makkelijk zal vinden.” De 
samenwerking blijft niet bij een 
handtekening onder een con-
tract maar heeft meteen gere-
sulteerd in concrete acties. Zo 
staan er al twee bijeenkom-
sten in de planning: Op 30 ju-
ni over de veranderende ziek-
tewet en op 29 september over 
de voordelen voor werkgevers 
bij het aannemen van werkloze 
55-plussers. 
Roel Huisman, voorzitter van 
MKB-IJmond: ,,MKB-IJmond 
is zeer verheugd over deze in-
tensieve samenwerking die nu 
al van toegevoegde waarde 
blijkt. Het Midden- en Kleinbe-
drijf heeft behoefte aan een uit-
gebalanceerde en gezonde ar-
beidsmarkt waar IJmond Werkt! 
een juiste inspanning voor le-
vert. Door de intensieve sa-
menwerking met MKB IJmond 
wordt de afstand tussen werk-
gevers en de leverancier van 
werknemers, met welke capa-
citeiten dan ook, verkleind. Ge-
zamenlijk zullen wij trachten 
de IJmond regio zoveel moge-
lijk van informatie te voorzien 
en evenementen te organiseren 
waarbij wij werkgevers de mo-
gelijkheid bieden om aan juist 
en inpasbaar personeel te ko-
men. Zie ook www.wspijmond.
nl. Het werkgeversteam is te 
bereiken op telefoonnummer 
0251-279045. En zie www.mkb-
ijmond.nl en de vereniging is te 
bereiken op 020-4486720.

Boekpresentatie in 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Op donderdagmid-
dag 12 juni presenteert Kapitein 
Kees Wiersum van BigLift Ship-
ping, alias ‘Zware Kees’, zijn der-
de boek – ‘Verhalen op de val-
reep’ – in het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum. In dit museum 
loopt op dit moment de tentoon-
stelling ‘Zware Jongens’, met de-
zelfde Kapitein in de hoofdrol. 
Het eerste exemplaar van het 
boek wordt aangeboden aan Ar-
ne Hubregtse, Algemeen direc-
teur van BigLift Shipping. Voor-
afgaand aan de boekpresentatie 
geeft Zware Kees een lezing voor 
leerlingen van de maritieme aca-
demie en middelbare scholieren 
uit de regio.
De locatie voor de boekpresen-
tatie is niet willekeurig gekozen. 
Vanaf 22 februari jl. tot en met 28 
september aanstaande loopt in 
het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum de tentoonstelling ‘Zwa-
re Jongens’. Deze tentoonstelling 
geeft een kijkje in de wereld van 
bijzondere transporten over wa-
ter en bestaat onder andere uit 
foto’s en modellen van zware-
ladingschepen van Biglift Ship-
ping en de verhalen van Zware 
Kees. Voor de lezing op donder-

dagmiddag 12 juni om 15.15 uur 
is nog plaats voor een beperkt 
aantal geïnteresseerde middel-
bare scholieren uit de regio. 
Aanmelding kan via administra-
tie@zeehavenmuseum.nl. 
De fascinerende tentoonstelling 
in het Zee- en Havenmuseum in 
IJmuiden kunt u bezoeken tot en 
met 28 september 2014. Het mu-
seum is elke woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl 

IJmuiden - Lionsclub Velsen 
houdt op zaterdag 21 juni een 
bijzonder concert. Twee groe-
pen van jonge toptalenten van de 
jazz-opleiding van Conservatori-
um Amsterdam komen die avond 
naar IJmuiden. Eerst treedt op de 
jonge Vlaamse zangeres Esther 
van Hees en haar kwartet. Esther 
van Hees won al de Conservato-
rium Jazz Talent Award in Duke-
town, waar zij geprezen werd om 
haar eerlijke performance en zui-
vere stem; een bijzondere combi-
natie van kleinkunst en jazz.
Daarna speelt de band ‘In Ry-
thmic Colours’ van de eveneens 
jonge Zuid Afrikaanse gitarist Vu-
ma Levin. Deze groep maakt een 
bijzondere ‘blend’ van jazz be-
invloed door de Amerikaanse 
grootheden maar ook door he-

dendaagse Zuidafrikaanse mu-
ziek.
De Lions Club brengt deze talen-
ten naar IJmuiden als onderdeel 
van een programma om jong jazz-
talent te helpen bij de start van 
hun carrières. Het is de bedoe-
ling dat er in samenwerking met 
andere Lions Clubs en de conser-
vatoria uiteindelijk een landelijke 
concertserie en leerprogramma 
voor startende musici komt. Na 
afloop van het concert kunt u nog 
even napraten met de musici over 
hun toekomst en aspiraties.
Tickets à 17,50 euro voor dit bij-
zondere dubbelconcert zijn te 
verkrijgen via de projectwebsite 
www.jazzx.nl (aangeraden) of op 
21 juni bij de deur van het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257. Het 
concert start om 20.30 uur.

Expositie
in PARTerre

Velsen-Zuid - De expositie met 
werk van Marjanne Termorshui-
zen-Arts en Ed Brosens wordt 
verlengd tot en met zondag 6 
juli. Marjanne Termorshuizen-
Arts studeerde aan de Klas-
sieke Academie voor Beelden-
de Kunst in Groningen en aan 
de Wackers academie in Am-
sterdam. Bij Marike Bok volgt 
ze portretschilderen, wat haar 
grootste liefde is. Behalve por-
tretten van dieren en mensen 
maakt ze echter ook interieurs 
en landschappen, liefst in en 
vlakbij huis. Van Marjanne Ter-
morshuizen-Arts worden por-
tretten (tekeningen en schilde-
rijen) en interieurs getoond. Als 
u Marjanne een opdracht geeft 
kunt u ervan op aan dat uw  ge-
liefde, kind, dier of huis op een 
kleurrijke, warme en expressie-
ve manier wordt vereeuwigd. 
Ed Brosens tekende als kind al 
graag en veel. Later zat hij dik-
wijls te schetsen en ‘krabbels’ 
te maken, het liefst van ‘kop-
pen’ van familieleden en colle-
ga’s. Toen hij met pensioen ging 
is hij begonnen met tekenles-
sen, eerst vooral portret en la-
ter ook model. Zijn leraren wa-
ren, Pauline Braet, Adelbert Fop-
pe, Hans van Melick en Marike 
Bok. Ed Brosens werkt meestal 
met houtskool, Siberisch krijt en 
pastel. Hij deed mee aan diver-
se groepstentoonstellingen. Ed 
Brosens toont portrettekenin-
gen in zwart-wit en kleur. De ex-
positie loopt tot en met 6 juli en 
is van vrijdag tot en met zondag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur, 
de toegang is gratis. Voor meer 
informatie over pARTerre expo-
sities zie www.parterreexposi-
ties.nl. Adres: Torenstraat 7, Vel-
sen-Zuid.
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Re-enactment Bunker-
museum trekt publiek
IJmuiden - In het Bunkermuse-
um aan de Badweg konden be-
zoekers het afgelopen weekend 
getuige zijn van een, door ac-
teurs, nagespeelde bezetting van 
dit duingebied. Gekleed in de 
oorspronkelijk uniformen hadden 
zo’n twintig soldaten van de Oos-
tenrijkse ‘Gebirgsjäger’ hun kam-
pement opgeslagen met veel ori-
ginele overblijfselen uit de oor-
logstijd.
Voor nietsvermoedende strand-
gangers was het af en toe wel 
even schrikken want geregeld 
waren er ontploffingen te horen 
en ook werd er geschoten, ui-
teraard met losse flodders. Voor-
al deze demonstraties hadden 
een grote aantrekkingskracht op 
de kinderen, die met open mond 
naar de opgestelde soldaten 
stonden te kijken. Bij het com-
mando ‘Feuer’ werden de trek-

kers overgehaald en sprongen de 
hulzen van de losse flodders uit 
de geweren, waar de kinderen als 
de kippen bij waren om te probe-
ren zo’n huls te bemachtigen. 
De vele belangstellenden, aan het 
eind van de zondagmiddag stond 
de teller op zo’n 500 bezoekers, 
konden bij deze gelegenheid te-
vens een bezoek brengen aan de 
diverse bunkers en natuurlijk aan 
het recent geopende ‘Seehund-
paviljoen’. In een fraaie setting 
staat hier de tweepersoons mini-
duikboot ‘Seehund’ tentoonge-
steld. Dit Duitse ‘wonderwapen’ 
werd aan het einde van de Twee-
de Wereldoorlog door de Duit-
sers ingezet waarvan er diverse 
in IJmuiden gestationeerd waren. 
Meer informatie over de tentoon-
stellingen, openingstijden etc. is 
te vinden op de website:
www.bunkermuseum.nl.

IJmond - Op woensdag 11 juni 
vindt van 14.00 uur tot 18.00 uur 
in het Tata Steel Stadion in Vel-
sen-Zuid het allereerste Jonge-
ren Talent Event plaats. Dit is een 
nieuw initiatief van het Werkge-
versServicepunt IJmond in sa-
menwerking met Hete Pepers. 
Op deze scholen- en banen-
markt wordt jonge werkzoeken-
den tot 27 jaar de kans geboden 
zich aan diverse werkgevers met 
vacatures te presenteren. Daar-
naast zijn er verschillende scho-
len met opleidingsmogelijkhe-
den aanwezig. Bezoekers kun-
nen gratis een competentietest 
doen, gratis een professione-
le profielfoto laten maken voor 
op hun cv en social media en er 
zijn diverse workshops. Tenslot-
te zijn er cv-dokters aanwezig 
die tips geven over hoe je je cv 
kunt verbeteren. Kortom, het be-
treft een event waar je als jonge 
werkzoekende alle kans krijgt je 
positie op de arbeidsmarkt aan-
zienlijk te verbeteren. Uniek aan 
dit event, naast dat deze speciaal 
gericht is op jongeren, is de sa-
menwerking tussen het Werkge-
versServicepunt IJmond en Hete 
Pepers. Hete Pepers geeft jonge 
baanzoekers een kickstart op de 
arbeidsmarkt. Dit gebeurt online 
en offline en daarbij staan 21st-
century skills voorop. Hete Pe-
pers is een samenwerking tus-
sen NJR, CNV Jongeren en FNV 
Jong, ondersteund door Micro-
soft Nederland en SterkTeam. Zij 
stimuleren kennisdeling en inter-
actie en leren jonge baanzoekers 
hun positie op de arbeidsmarkt 
versterken. Technologie onder-
steunt daarbij, zo is op www.he-
tepepers.nl een toolbox te vinden 
met trainingen en games die het 
baanzoeken ondersteunen. Of-
fline op events als het Jonge-
ren talent Event, bieden zij work-
shops aan gericht op onderwer-
pen als netwerken, CV-building, 
solliciteren en natuurlijk 21st-
century skills. Het Werkgevers-
Servicepunt IJmond is verheugd 
een partij als Hete Pepers part-
ner te kunnen noemen. Met ge-
bundelde krachten worden de 
kansen voor jonge werkzoeken-
den op deze manier vergroot. 
De jonge werkzoekenden uit de 
IJmond die aanwezig dienen te 
zijn op dit event hebben inmid-
dels de uitnodiging ontvangen. 
Via www.hetepepers.nl/jongta-
lentevent kunnen belangstellen-
den die niet zijn uitgenodigd zich 
melden. Het WerkgeversService-
punt heeft nog een beperkt aan-
tal stands voor werkgevers met 
vacatures te vergeven. Meer info 
via telefoonnummer www.wspij-
mond.nl, 0251-279045 of via in-
fo@wspijmond.nl.

Jongeren
Talent Event

Telstar en sfeergroep 
besluiten te verhuizen

Velsen-Zuid - Na een goed ge-
sprek tussen Telstar en een af-
vaardiging van de supporters en 
sfeergroep hebben beide partij-
en besloten per ingang van het 
komende seizoen het sfeervak te 
verplaatsen van de Zuid-tribune 
naar vak G op de Oost-tribune. 
In samenwerking met een groep 
supporters zal vak G gedeeltelijk 
vrijgemaakt worden van stoelen 
zodat de sfeergroep de wedstrij-
den staand kan volgen. De ko-
mende weken zullen club en 
supporters in gesprek gaan om 
alle facetten rondom de verhui-
zing soepel te laten verlopen.
De Zuid-tribune zal vanaf het 
komende seizoen gebruikt wor-
den als tribune voor de bezoe-
kende club. Door de verplaat-
sing van het uitvak zal de Oost-
tribune in het geheel voor Telstar 
supporters beschikbaar zijn. De 
komende weken zullen een aan-
tal hekwerken verplaatst worden 
om aan de eisen rondom veilig-
heid te voldoen. Telstar heeft be-
sloten geen extra hekken voor 
het speelveld te plaatsen. De re-
den hiervan is dat Telstar er op 
vertrouwt dat de supporters van 
de bezoekende club geen mis-
bruik zullen maken van het be-
perken van de veiligheidshek-
ken. Hiermee hoopt Telstar de 
normalisatie binnen het betaal-

de voetbal een extra stimulans 
te geven.
Commercieel directeur Steef 
Hammerstein is duidelijk in zijn 
bewoording: ,,Wij zijn van me-
ning dat het gedrag van bezoe-
kers voornamelijk start bij de 
ontvangst. Wanneer supporters 
normaal ontvangen worden zul-
len zij zich normaliter ook correct 
gedragen. Fanatiek zijn is geen 
probleem, graag zelfs, maar wel 
met respect voor andermans ei-
gendommen. Door het tonen van 
vertrouwen richting supporters 
denken wij positief gedrag te be-
vorderen.”
Vanaf het heden is het moge-
lijk om een seizoenkaart aan te 
schaffen voor de Oost-tribune. 
Seizoenkaarten voor het sfeer-
vak zullen voor jeugd t/m 16 jaar 
35 euro kosten en voor volwas-
senen 75 euro. Wanneer Tel-
star meer dan 100 seizoenkaar-
ten verkoopt voor het sfeervak 
voor 1 september a.s. dan zal de 
club een deel van de opbrengs-
ten doneren aan de sfeergroep. 
Let er daarom op dat u bij het in-
leveren van uw formulier aan-
geeft dat u gebruik wilt maken 
van het sfeervak. Ook kunt u via 
de website eventueel een nieuw 
aanvraagformulier downloaden 
waarin de optie sfeervak is mee-
genomen.

Stars on Square ‘45
Live muziekevenement 
IJmuider Harmonie
IJmuiden - Zaterdag 14 ju-
ni barst het spektakel los. Dan 
houdt IJmuider Harmonie (IJH) 
in samenwerking met lokale ar-
tiesten en IJmuiden Actueel een 
groots zang- dans- en muziek-
feest tijdens de braderie op Plein 
1945. 
Een afwisselend programma 
met voor elk wat wils: natuurlijk 
met optredens van de Seabree-
ze Bigband, de IJH Showband 
en het veertigkoppige IJHmuse-
mentsorkest. 
Maar ook met bekende loka-

le artiesten als Roxanne, Frans 
Zeilmaker en Rene van der Wel. 
IJH Percussion zal het geheel 
opluisteren met Braziliaanse 
klanken en ook DSG zal met ver-
schillende dansgroepen te be-
wonderen zijn. 
Verder natuurlijk gezellige 
kraampjes, eten en drinken. Live 
entertainment uit Velsen, dus 
ga luisteren en proeven en ge-
nieten op de leuke terrasjes. Lo-
catie: Plein 1945, IJmuiden. Op-
tredens van 15.00 tot 20.00 uur. 
Gratis entree.

Kunst, vintage en pronkstukken
Rotary voor goed doel 
op Pinksterjaarmarkt
Velsen - Rotary Club Velsen 
neemt ter ondersteuning van 
een goed doel met enkele stands 
deel aan de Pinksterjaarmarkt op 
Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord. In de stands 
wordt uiteenlopende kunst ver-
kocht of geveild. De opbrengsten 
worden gedoneerd aan Stichting 
ShelterBox Nederland. Met Shel-
terBoxen worden mensen over de 
hele wereld geholpen die in een 
noodsituatie terecht zijn geko-
men door natuurrampen of ern-
stige conflicten.
De leden van Rotary Club Vel-
sen hebben voor dit goede doel 
kunstwerken, bijzondere litera-
tuur, zeldzame LP’s, beelden, an-
tiek, vintage meubelen, verschil-
lende pronkstukken en zelfs een 
piano (vervoer wordt geregeld!) 
beschikbaar gesteld. Er zitten 
stukken tussen die aardig wat 
waard zijn en nu voor een aan-
trekkelijke prijs in het bezit van 
geïnteresseerden kunnen komen. 
Er zijn onder meer schilderijen 
en etsen van Ab Jongmans, John 
van de Goorbergh, Petra Tolboom 
en Afke Spaargaren, werken van 
fotograaf Erik van Baalbergen, 

houtkunstwerken van Vladimir 
Bakun en tekeningen van ‘Fien’ 
van Marjolein van Haafte te be-
machtigen. Op de site www.rota-
ry.nl/velsen is een aantal kunst-
werken alvast te bewonderen.
De gezellige Pinksterjaarmarkt 
rondom de vijver in de Engelse 
landgoedtuin biedt voor groot en 
klein wat wils, van culinaire ver-
rassingen tot en met presentaties 
van ambachten. De happening 
vindt plaats op 9 juni van 12.00 
uur tot ongeveer 18.00 uur en 
belooft deze keer extra gezellig 
te worden vanwege het 105-ja-
rig bestaan van het landgoed. De 
toegang is gratis.
Een ShelterBox is een eerste 
noodopvang voor een familie die 
alles kwijt is geraakt. De box be-
vat onder meer een speciaal ont-
wikkelde familietent voor onge-
veer tien personen, slaapspullen, 
een speciaal waterfilter en wa-
terzuiveringstabletten, een bran-
der, kook- en eetbenodigdheden, 
wat gereedschap en een pakket-
je voor kinderen. Stichting Shel-
terBox Nederland schenkt ze aan 
die gebieden waar de nood het 
hoogst is.





Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
 Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
Nieuwsblad de Jutter

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
Sporthuis Geldermans
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen 
 Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank IJmond
IJmuider Courant

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Venice Gordijnatelier

Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen 
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteiten-
 restaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
 Maatschappij
Dance Valley/Dutch Valley
Stadsschouwburg Velsen

Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubon-
nen uit met een totale waarde van minimaal € 500,-. Jaarlijks wordt voor 
ruim € 6.000,- aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de trekkings-
uitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De 
trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis IJmond. Prijzen 
kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald 
bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden (maan-
dag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden na de trek-
kingsdatum vervalt het recht op een prijs.

Mei 2014 (trekking verricht op maandag 2 juni 2014):

Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: W. Grootveld
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. Frensen
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Bram Baneke
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,- *
Winnaar: Lydia Bruin
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling 
t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Hans v/d Dries
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. €50,-*
Winnaar: Walter van Houwelingen
Prijs 7: 3-gangendiner Holiday Inn IJmuiden (incl. koffie/thee 
en parkeerkosten)*
Winnaar: Daniel Keuzekamp
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: J. v/d Hoff
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Cynthia Plant
Prijs 10: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: J. Roelfs
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Monique  Leijen
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Bertha Freeke
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: I. de Jong-Huizinga
Prijs 14: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Martin Luyken
Prijs 15: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Vera Blinkhof
Prijs 16: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Wenda Rol
Prijs 17: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Michael van Norden
Prijs 18: 2 x rondvaart IJmuidense Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Tjeerd Koopmans

* Exclusief consumpties

Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit. Dankzij Lo-
cal Shopping IJmuiden maakt u als klant iedere maand kans 
op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch mee 
aan de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in december 
op Plein 1945 organiseren.

Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één 
van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop u uw 
naam, telefoonnummer en een slagzin kunt invullen. Zodra u het 
lot heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe vaker u in IJmuiden win-
kelt, hoe meer kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn 
o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van 
minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij op de koopzondag 
van 23 december wordt een reischeque van € 2.500 +  € 500,- va-
kantiezakgeld weggegeven. Het prijzenpakket wordt in samenwer-
king met lokale partners samengesteld. 
De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de nieuwe 
maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmui-
den.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars mei

Maak kans op mooie prijzen

Win kaarten voor Dance Valley
Dit jaar staat alweer de twintig-
ste editie van Dance Valley voor 
de deur in de bekende vallei in 
Spaarnwoude. In 2012 heeft 
UDC events, één van de groot-
ste evenementenorganisaties 
van Nederland, het festival in een 
nieuw jasje gestoken. Het doel 
is om het festival meer naar de 
straat te halen, naar het dage-
lijks leven van de bezoekers. Ook 
de line-up sluit hier op aan en 
staat garant voor een heus muzi-
kaal feest. Een mix van gevestig-
de namen zoals Nicky Romero en 
van jong talent zoals Julian Color. 
Ook dit jaar pakt Dance Valley 

uit met een kwaliteits mainsta-
ge, spectaculaire shows en is er 
weer een aparte Hard Valley voor 
de liefhebbers van de hardere 
stijlen. De “Mystery Guest” die op 
de mainstage staat geprogram-
meerd is het verjaardagscadeau-
tje aan de bezoekers. Nieuwsgie-
rig wie dat is? Kom ook op 2 au-
gustus naar Dance Valley en vier 
dit unieke feest mee. En met een 
beetje geluk heb je gratis toe-
gang, want speciaal voor deze 
gelegenheid zijn in juni via Local 
Shopping 20 kaarten voor Dance 
Valley te winnen. In juli kunnen 
er eveneens 20 kaarten worden 

gewonnen, maar dan voor Dutch 
Valley. Het shoppen in IJmuiden 
wordt dus steeds feestelijker en 
muzikaler!

Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach

Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach is prachtig gelegen op 
een unieke locatie aan de Ne-
derlandse kust, op slechts 150 
meter van het Noordzee strand 

en omsloten door het Kenne-
mermeer en de jachthaven. 
Het hotel beschikt over 146 
comfortabele kamers die  van 
alle gemakken zijn voorzien. 
De meerderheid van de ka-
mers beschikt over een bal-
kon met schitterend uitzicht 
over de Kennemerduinen of 
Seaport Marina! Wandelen op 
het strand, fietsen door de dui-
nen en daarna heerlijk lunchen 
of dineren in Restaurant Beau-
fort, of er tussenuit met colle-
ga’s en toch professioneel ver-
gaderen in een inspirerende 

omgeving met service van top-
kwaliteit? Ga naar veelzijdig 
IJmuiden; een zee aan moge-
lijkheden!
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach is trotse partner van Lo-
cal Shopping IJmuiden, een 
fantastische manier om lokaal 
meer te betekenen voor onder-
nemers uit de regio, waarbij ook 
consumenten profiteren van de 
mooie prijzen. Ook deze maand 
kunnen winnaars genieten van 
een uitgelezen driegangendiner 
met extra’s in Restaurant Beau-
fort.
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Schoolkorfbaltoernooi
Velsen-Zuid - Op 14 juni wordt 
het jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi gehouden. Dit toernooi  
wordt op één dag gehouden en 
vindt plaats op het sportveld van 
DKV op sportpark Schooneberg 
in Velsen-Zuid. Het toernooi be-
gint om 9.00 uur. Om 14.00 uur is 
bekend wie met de eerste prijzen  
naar huis gaan.
Twintig  teams hebben zich aan-
gemeld. Zij spelen in drie leef-
tijdscategorieën. Zij hebben op 
school getraind en zijn er he-
lemaal klaar voor om te spelen 
voor de eerste prijs. DKV zet een 
groot aantal vrijwilligers in om 
dit toernooi goed te laten verlo-
pen.
Naast de prijzen voor het korf-

ballen vinden er tegelijkertijd 
nog andere competities plaats. 
Er is een beker te verdienen 
bij het tjoekballen voor teams 
en een persoonlijke beker voor 
korfschieten. Ook voor de ou-
ders is er schotcompetitie. De 
allerkleinste kinderen kunnen 
meedoen met de training voor 
de kangoeroes (van 11.00 tot 
12.00 uur).
Ook voor niet-korfballers is het 
leuk om een kijkje te komen ne-
men op het sportveld van DKV. 
Napraten kan op het terras en 
in de kantine Vak 3. Het school-
korfbaltoernooi is een initiatief 
van Korbalvereniging DKV en de 
gemeente Velsen. Zie ook www.
dkv-ijmuiden.nl.

Verhalenfestival in 
Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Stichting Ver-
telkunst Haarlem en omstreken 
organiseert het jaarlijkse Ken-
nemer Verhalenfestival rond het 
vuur in de Ruïne van Brederode 
op zaterdag 7 juni.
De verhalenvertellers nemen 
deze avond de luisteraar mee 
de wereld van hun verhalen in. 
Noami Stern uit Bergen vertelt 
een liefdesverhaal uit de Griek-
se oudheid, Dick Kortekaas uit 
Haarlem een fabelachtig verhaal, 
Walter Roozendaal uit Alkmaar 
een verhaal uit de Joodse ver-

teltraditie waarbij hij het verhaal 
zelf zal opluisteren met accor-
deonmuziek en tot slot nog een 
kort verhaal  van Naomi Stern in 
het Boeren Bergs. De Trawanten 
van Banjaert verzorgen de muzi-
kale intermezzo’s met oude- en  
volksmuziek uit de lage landen.
De avond begint om 20.30 uur.
Bij mooi weer buiten, bij min-
der mooi weer binnen in de kas-
teelkamer. De entree tot de Ru-
ine bedraagt 3 euro. Voor infor-
matie zie: www.heerlijkheid-bre-
derode.nl.

Velsertunnel 
niet te 

hoog voor 
cruiseschepen
Regio - Na het artikel vori-
ge week over de renovatie van 
de Velsertunnel, waarbij de tun-
nel negen maanden wordt afge-
sloten, kwam er een vraag van 
een lezer binnen. ,,Mij is vroe-
ger verteld dat de Velsertunnel 
te hoog ligt zodat diepgaande 
cruiseschepen er niet overheen 
konden. Dit verhaal lees je ner-
gens meer. Wat is de waarheid 
van deze hersteloperatie?’’ vroeg 
de heer H.C. Peters. ,,Die vraag 
kwam ook naar voren tijdens de 
voorlichtingsavond van Rijkswa-
terstaat,’’ aldus onze correspon-
dent Joop Waijenberg. ,,Volgens 
de heren van RWS liggen de an-
dere tunnels onder het Noord-
zeekanaal niet beduidend ho-
ger of lager. Probleem is de door-
rijhoogte die, jaren na het ge-
reedkomen van de Velsertun-
nel, door ‘Europa’ werd bepaald 
op 4.0 meter. De doorrijhoog-
te in de Velsertunnel is nu lager, 
maar wordt na de renovatie meer 
dan 4.0 meter.  De diepgang van 
cruiseschepen neemt nauwelijks 
toe, wél de breedte. Probleem 
vormen de huidige, reuzentan-
kers/bulkcarriers van 200.000 ton 
en groter. Volgeladen steken de-
ze zo diep, dat ze noch over de 
Velsertunnel, noch over de an-
dere tunnels in het Noordzee-
kanaal kunnen. Daarom moeten 
deze enorme schepen, ook als de 
nieuwe zeesluis straks gereed is, 
gelichterd worden vóór de slui-
zen, in de Averijhaven die hier-
voor geschikt wordt gemaakt.’’

Eerste ronde van JCI 
levert 1400 euro op
IJmond - Junior Kamer IJmond 
heeft op zondag 1 juni 2014 
haar eerste Ronde van JCI ge-
organiseerd, een prachtige fiets-
tocht door het mooie landschap 
van Noord-Holland. De deelne-
mersbijdrage is bestemd voor 
het goede doel Stichting achter 
de Duinen waarmee een mooi 
bedrag van 1400 euro is opge-
haald.
Zondagochtend rond half negen 
werd het startschot gegeven en 

voor de eerste groep fietsers. Tot 
in de middag bleef het een ko-
men en gaan van fietsers voor 
120, 70 of 40 kilometer tocht.
Stichting Achter de Duinen is 
een initiatief in oprichting: het 
wordt een thuis waar vijf meer-
voudig complex gehandicap-
te bewoners welkom zijn. Waar 
individuele aandacht en onder-
steuning belangrijk zijn. Samen 
en toch op jezelf. Zie ook www.
jci-ijmond.nl.

Centrum Jeugd en Gezin IJmond

SIG en Hartekamp 
Groep nieuwe partners

Regio - Woensdag 4 juni onder-
tekenden de organisaties SIG en 
De Hartekamp Groep in het bij-
zijn van de wethouders Jeugd van 
de gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen het con-
venant Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) IJmond. De onder-
tekening vond plaats in het ge-
meentehuis van Velsen.
De gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
werken samen in het CJG IJmond 
sinds 2010. Met de onderteke-
ning van het convenant is de ba-
sis gelegd voor een regionaal sa-
menwerkingsverband van be-
roepskrachten.  
SIG is een kleinschalige, profes-
sionele organisatie voor mensen 
met een verstandelijke en/of au-
tismeverwante beperking in Mid-
den- en Zuid-Kennemerland. Zij 
bieden ambulante ondersteuning 
bij opvoeding, wonen, werk/dag-
besteding en leven. Altijd dicht bij 
de cliënt, middenin de samenle-
ving. SIG heeft diverse (tijdelijke) 
woon- en logeervoorzieningen 
voor (jonge) kinderen en tieners, 
zoals woonprojecten, gezinshui-
zen, gastgezinnen en het Logeer-
huis. Daarnaast bieden zij ook 
professionele begeleiding in en-
kele particuliere ouderprojecten.

De Hartekamp Groep is een mid-
delgrote, kleinschalig werken-
de organisatie met als doel kin-
deren, jongeren, volwassenen en 
ouderen met een verstandelijke 
of meervoudige beperking te on-
dersteunen en te helpen zich te 
ontwikkelen. Zij bieden diverse 
woonvormen, vormen van dag-
besteding en beschermd wonen 
in Kennemerland, Duin- en Bol-
lenstreek, Amstelland en Meer-
landen. Een goede relatie met de 
cliënten en de mensen om hen 
heen, staat centraal bij de Harte-
kamp Groep. 
Ook de Transitie Jeugdzorg is ge-
zamenlijk opgepakt. Vanaf 1 ja-
nuari 2015 zijn de gemeenten fi-
nancieel verantwoordelijk voor 
alle jeugdhulp. Het komende jaar 
bereiden zij zich daarop voor, sa-
men met de CJG-partners en an-
dere organisaties die hulp bieden 
aan kinderen, ouders en jonge-
ren. Sinds 15 april zijn er bijvoor-
beeld CJG-coaches aan de slag 
in een aantal wijken en buur-
ten van de IJmond. Inzet is om zo 
dichtbij mogelijk en zo vroeg mo-
gelijk gezinnen te ondersteunen. 
De verwachting is dat hiermee de 
inzet van (duurdere) specialisti-
sche hulp kan verminderen. Zie 
ook www.cjgijmond.nl. 

Velserbroek - De politie is op 
zoek naar getuigen van een ram-
kraak. In de nacht van zondag op 
maandag, omstreeks 02.07 uur, 
kwam melding binnen van een 
inbraak bij een opticien aan de 
Galle Promenade. Aangekomen 
bij de opgegeven locatie consta-
teerden agenten dat het om een 
ramkraak bleek te gaan. De ver-
dachten hadden met een auto de 
pui van de winkel geramd. Deze 
auto, die eerder die avond gesto-
len was in Haarlem-Noord, lieten 
ze achter. De krakers zijn er na 
de ramkraak op een scooter van-
door gegaan en namen een hoe-
veelheid brillen mee. De politie 
doet onderzoek en wil graag in 
contact komen met getuigen die 
nog niet met de politie hebben 
gesproken. Mogelijk zijn er men-
sen die in de dagen voorafgaand 
aan de ramkraak, iets opvallends 
hebben gezien in de omgeving 
van de Galle Promenade. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men via: 0900-8844. Liever ano-
niem? Belt u dan met 0800-7000. 

Getuigen 
gezocht van 

ramkraak 

www. .nl

www. .nl
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Velsen-Zuid - Donderdagmor-
gen 12 juni houden de Rooms-
Katholieke Engelmundusparo-
chie van Driehuis, de Oud-Ka-
tholieke Adelbertusparochie van 
IJmuiden-Oost en Protestant-
se Gemeente te Velsen-Zuid/
IJmuiden-Oost  de maandelijk-
se koffie-ochtend. Gastkerk is 
dit keer de Engelmunduskerk 
van de Protestantse Gemeente 
in Velsen-Zuid.  De koffie-och-
tend vindt plaats in het wijkcen-
trum dat aan de oude Engelmun-
duskerk is aangebouwd; ingang 
via het het oude kerkhof. Ieder-
een is van harte welkom bij deze 
gezellige samenkomst die in het 
teken staat van de ontmoeting 
met elkaar. Vanaf 10.00 uur staat 
de koffie klaar. Voor wie willen is 
ook de Engelmunduskerk te be-
zichtigen. Voor inlichtingen en 
informatie: ds. Kees Lous, tel: 
0255-524473.

Koffie-ochtend

Velsen-Zuid - De heer Kits, 
rector van het Gymnasium Fe-
lisenum, heeft de Stichting Vel-
sen voor de Derde Wereld kun-
nen verblijden met een cheque 
van 850,- euro.  Naar aanleiding 
van een UNESCO project hebben 
leerlingen uit de tweede klassen 
ongeveer 1.700,-  euro bij elkaar 
gezwommen. De helft van de op-
brengst gaat naar Stichting Vel-
sen voor de Derde Wereld. Met 
dit geld worden kinderen uit Sri 
Lanka, die onvoldoende inkom-
sten hebben om een degelijke op-
leiding te volgen, geholpen. Het 
tweede deel van de opbrengst is 
bestemd voor een school in Galle 
(Sri Lanka), die daarmee ICT-faci-
liteiten kan aanschaffen. Leerlin-
gen van het Gymnasium Felise-
num gaan dan per e-mail of via 
skype met hen communiceren, 
zodat een culturele uitwisseling 
kan plaatsvinden.

Felisenum 
geeft aan 

Derde Wereld

IJmuiden - Heeft u zin om te 
leren klaverjassen bij Kansen 
& Zo? U kunt in Buurtcentrum 
de Spil vanaf woensdag 18 juni 
(13.00 tot 15.00 uur) in de huis-
kamer van Kansen & Zo leren 
klaverjassen. De nadruk ligt er 
vooral op om het klaverjassen 
te leren, gezelligheid en sociale 
contacten op te doen. Er is altijd 
een beroepskracht aanwezig. De 
eigen bijdrage voor deze activi-
teit bedraagt 0.50 euro exclusief 
consumpties. Wilt u leren klaver-
jassen om in de toekomst gezel-
lig een kaartje te leggen? Deze 
activiteit vindt plaats naast de re-
guliere klaverjasclub van buurt-
centrum de Spil. Voor meer in-
formatie bel met Kansen & Zo, 
06-23802814.

Leren 
klaverjassen

Picknick in duinen
Santpoort-Noord - Op 14 juni 
neemt Alain Alders van Michelin-
restaurant De Vrienden van Ja-
cob zijn gasten mee op een culi-
naire beleving in de natuur. Ster-
renchef Alders staat dan mid-
denin het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland klaar met een 
uitgebreide picknick. Een bos-
wachter van Natuurmonumen-
ten neemt de gasten vanuit het 
restaurant in Santpoort-Noord 
op de fiets mee richting het park. 
Onderweg vertelt de boswach-
ter allerlei weetjes over de natuur 
en brengt hij de gasten naar een 
prachtig plekje in de duinen waar 
Alain Alders en zijn team klaar-
staan met een picknick. ,,Het is 
voor het eerst, dat wij gasten de-
ze unieke mogelijkheid bieden. 
Samen met Natuurmonumenten 
hebben wij het mooiste plekje 
van het Nationaal Park uitgeko-
zen. Het wordt zeker weten een 
speciale belevenis!” Aldus Alain 
Alders, Executive-Chef van De 
Vrienden van Jacob.

De picknick vindt plaats op za-
terdag 14 juni. Om 12.00 uur ver-
trekt de boswachter samen met 
de gasten vanuit restaurant De 
Vrienden van Jacob per fiets naar 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Reserveren kan via 023-
5121800 of info@devriendenvan-
jacob.nl. De kosten bedragen 75 
euro per persoon inclusief ge-
bruik van een fiets, dranken en 
de picknick zelf. 

Telstar Streetleague 
gisteren van start

IJmuiden - Woensdag 4 juni 
startte de eerste voorronde van 
de derde Telstart Streetleague. 
Zo’n 50 jongeren van 12 tot 16 jaar 
doen hieraan mee. Het gaat om 
een straatvoetbalcompetitie waar-
in je niet alleen punten scoort met 
voetbal maar ook met de zogehe-
ten wijkbijdragen. Niemand min-
der dan Ex-international en oud 
Telstarspeler Ruud Geels, naar wie 
de Telstar Streetleague bokaal ook 
is vernoemd, trapte het evenement 
gisteren om 17.00 af op het Cruyff 
Court op het Pleiadenplantsoen in 
Zeewijk.
Zes teams namen het tegen elkaar 
op in een 5 tegen 5 voetbalcom-
petitie. Telstar stuurde een kleine 
delegatie selectiespelers die zich 
ontfermden over de wedstrijdlei-
ding. Ook begeleidden de Telstar-
spelers de extra activiteiten, zoals 
gaten schieten en bal hooghou-
den. Dit jaar is er ook tijdens el-
ke voorronde een unieke maat-
schappelijk verantwoorde sport-
quiz waar elk team kan strijden 
om een officiële Derbystar bal. De 
vragen die zij moeten beantwoor-
den hebben te maken met onder 
meerleefbaarheid en sport en zijn 
bedoeld om de jongeren bewust 
te laten worden dat in hun buurt 
niets vanzelf gaat. Zo zijn er vra-
gen als: ‘Wat kost het verwijderen 
van 1m2 graffiti?’ Maar ook ‘Wie 
was 5 keer topscoorder van de 
eredivisie waarvan 4 keer op rij?’ 
De laatste was niemand minder 
dan Ruud Geels.

Tijdens elke voorronde is er voor 
iedere deelnemer ook een gezon-
de en sportieve maaltijd, geregeld 
vanuit Telstar Thuis in de Wijk. De 
winnaar van de voorronde is niet 
automatisch door naar de finale in 
het TATA Steel Stadion, medio sep-
tember. Van alle teams wordt ook 
een wijkbijdrage verwacht met als 
hoofddoel de leefbaarheid in hun 
wijk te verbeteren. Op dinsdag 4 
juni gaan in Zeewijk een aantal 
teams al de buurt in om lege fles-
sen op te halen. De opbrengst zal 
worden gebruikt om de ontmoe-
tingsplekken op het veldje bij de 
Dwarsligger op te knappen. Maar 
er worden meer mooie bijdrages 
verwacht.
Alle deelnemers krijgen periode-
kaarten voor wedstrijden van de 
Witte Leeuwen of Leeuwinnen. De 
finalisten krijgen bovendien een 
Telstar Thuis in de Wijk trainings-
pak. De winnende teams ontvan-
gen seizoenkaarten en de felbe-
geerde Ruud Geels Bokaal. Daar-
naast zijn er prijzen voor de bes-
te speler en speelster en is er een 
Fair Play prijs.
Inschrijven kan nog steeds online 
via www.telstarstreetleague.nl/in-
schrijven.html
De volgende voorrondes zijn  
woensdag 11 juni in Santpoort, 
donderdag 19 juni in Velsen-
Noord, woensdag 25 juni in IJmui-
den en woensdag 2 juli in Velser-
broek. Zie ook www.facebook.
com/telstarstreetleague of www.
telstarstreetleague.nl.

Boerderij Zorgvrij 
zoekt vrijwilligers
Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwou-
de zoekt baliemedewerkers, tui-
nierders en vrijwilligers die leer-
lingen willen begeleiden tijdens 
speurtochten. De boerderij is 
een veeteeltbedrijf met een edu-
catieve en informatieve func-
tie. Dagelijks komen veel men-
sen en schoolklassen naar het 
boerenbedrijf. Door bezuinigin-
gen wordt het voortbestaan van 
de boerderij steeds meer afhan-

kelijk van vrijwilligers. Zorgvrij 
heeft een enthousiast en betrok-
ken team van vrijwilligers en me-
dewerkers. Wil jij dit team ver-
sterken door een paar uurtjes 
achter de balie te zitten, of door 
te tuinieren in  de geurtuin of bij 
het begeleiden van schoolklas-
sen? Dan kun je voor meer infor-
matie bellen naar 023-5202828 
of een mail sturen naar zorgvrij@
spaarnwoude.nl of kijk op face-
book.com/Zorgvrij.

Expositie Joost Krab 
Regio - Op zaterdag 21 juni en 
zondag 22 juni geeft Maritiem en 
Spiritueel schilder Joost Krab in 
zijn eigen atelier aan de Hogeweg 
204 in Uitgeest een grote over-
zichtstentoonstelling, geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Joost Krab 
was 29 jaar als leraar verbon-
den aan het Maritiem Instituut in 
IJmuiden, maar door het opne-
men van een laatste Levensloop-
jaar laat hij zijn bootje het ruime 

sop kiezen. Hiermee komt ruim-
te voor zijn grote passie: name-
lijk met hart en ziel schilderen. De 
overzichtstentoonstelling in ate-
lier Joost Krab bevat zo’n 60 wer-
ken van acryl- en olieverf op lin-
nen. Deze tentoonstelling maakt 
onderdeel uit van de zesde Uit-
geester Kunstroute, die voor ie-
dere belangstellende vrij toegan-
kelijk is. Dus voor iedereen veel te 
zien en te beleven.

Akoestisch Beeckestijn-
pop als tussendoortje
Velsen-Zuid - Na het grote 
succes van vorig jaar zullen er 
op 7 juni, tijdens de 36ste edi-
tie van Beeckestijnpop wederom 
akoestische optredens gehou-
den worden. Deze vinden plaats 
op het grasveldje, de zogenaam-
de graskom, achter het landhuis. 
Dit jaar zullen de optredens ver-
zorgd worden door Yorick van 
Norden en Maarten Veldhuis. 
Yorick is een oud-Velsenaar, zan-
ger en songschrijver en speelde 
onder andere bij The Hype. Hij is 
momenteel bezig met zijn solo-
carrière en zal zaterdag ook op 
Beeckestijnpop spelen. Maar-
ten is de artistiek leider van Club 
Beeckestijn tijdens de voor-

avond van Beeckestijnpop. Hier-
bij vieren regionale muzikanten 
een belangrijke gebeurtenis uit 
de muziekgeschiedenis, dit jaar 
staat in het teken van de gro-
te festivals uit de periode 1967-
1970. Beide artiesten spelen een 
set van 20 minuten.
De optredens bij de graskom zijn 
geheel akoestisch en gaan uit-
sluitend door bij mooi weer. Op 
zaterdag 7 juni zal dit gecommu-
niceerd worden via sociale me-
dia zoals de app en de facebook-
pagina van Beeckestijnpop.
Akoestisch Beeckestijnpop, za-
terdag 7 juni tussen 16.15 en 
17.15 uur achter het landhuis, re-
serveren niet nodig.
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Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

RKVV Velsen B3 is 
bijzondere kampioen
Driehuis - RKVV B3 heeft het 
gepresteerd om kampioen te 
worden. Op zich niets nieuws 
onder de zon, maar het is de eer-
ste kampioen binnen de B-juni-
oren van RKVV Velsen sinds bij-
na 25 jaar. 
Ook is het heel erg mooi dat Lu-
cas de Leeuw dit met zijn maten 
behaald heeft, want Lucas wordt 
behandeld tegen kanker. Enkele 
voetbalmaten hebben zich kort 

geleden kaal laten scheren om 
ook op die manier steun aan Lu-
cas te betuigen. Alleen de laatste 
wedstrijd kon, en vooral mocht,  
Lucas niet mee spelen.
Tevens is het opmerkelijk dat de-
ze B3 geen vaste leider heeft. 
En ondanks dat er aan het be-
gin twee spelers opstapten, is 
de rest erin blijven geloven. Met 
een waanzinnig mooi kampioen-
schap als beloning.

Opbrengst voor Alpe d’HuZes
Statiegeldactie levert 
ruim 1000 euro op
Santpoort-Noord - Rick Zwart 
(32) uit Santpoort-Noord fietst 
vandaag mee voor het KWF op 
de Alpe d’Huez. In DekaMarkt 
Santpoort-Noord vond hij een 
sponsor. Deze krant berichtte 
daar al eerder over.
Deka-bedrijfsleider Geert Paar-
dekooper en fietser Zwart be-
dachten de ‘Grote Statiegeld-
wedstrijd’. Zij die op 14 mei le-
ge flessen bij de actiekraam in-
leverden en het statiegeld af-
stonden voor het KWF maakten 
kans op een prijs. Die dag kwam 

er echter niemand, maar de sta-
tiegeldactiebus werd de afgelo-
pen drie maanden wel goed ge-
vuld met bonnetjes. Het bracht 
1079,60 euro op. Zwart en Paar-
dekooper zijn zeer tevreden met 
het resultaat. Het geeft de Sant-
poorter een extra stimulans om 
de berg ‘tig keer’ te beklimmen.
Ook bij banketbakker Wesseling 
in Santpoort en DA-drogist Jon-
gejan in IJmuiden stond een ac-
tiebus, maar de opbrengst daar-
van was bij het ter perse gaan 
van dit bericht nog niet bekend.

Oosterse 
wereld-

muziek in 
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het we-
reldmuziekensemble Hava-
Hava  zet op vrijdag 6 juni om 
20.00 uur ‘t Mosterdzaadje in 
Oosterse sferen met het pro-
gramma La Rosa Canta waar-
in Turkse, Indiase, Sephardi-
sche en renaissancecompo-
sities de liefde in al haar vor-
men verklankt. Het ensemble 
bestaat uit Marianne Noordink 
(ney, dwarsfluit), Cora Greeven-
bosch (bansuri, alt-fluit), Jornt 
Duyx (gitaar, percussie, com-
positie), Erica Roozendaal (ac-
cordeon) en Vera Ramer (zang). 
Hava-Hava (wat zowel in het 
Turks als Hindi ‘lucht’ betekent) 
is in 2011 opgericht door Co-
ra Greevenbosch en Marianne 
Noordink, beiden klassieke flui-
tistes. Cora heeft zich gespe-
cialiseerd in de Noord-Indiase 
muziektraditie en bespeelt de 
bansuri en Marianne is speci-
aliste in de Arabische en Turk-
se muziektraditie en bespeelt 
de ney. Op tweede pinkster-
dag, 9 juni om 15.00 uur, treedt 
in ‘t Mosterdzaadje op de pia-
niste Isabelle van Dooren. Ze 
heeft een prachtig program-
ma samengesteld met werken 
van Pärt, Schubert, Beethoven 
en Bach. De Estlandse compo-
nist Arvo Pärt liet zich inspire-
ren door Gregoriaanse zang. Hij 
schept een klankwereld waar-
in de luisteraar meditatief kan 
verdwijnen. In dit stuk wordt de 
heling van een ziek jong meisje 
verklankt. Van Schubert speelt 
Isabelle een parel van een im-
promptu, geschreven vlak voor 
zijn overlijden. ,,Het lijkt wel 
of in dit ene stuk zijn hele le-
ven voorbij komt. Het is recht 
uit het hart geschreven”. Beet-
hoven was 30 jaar toen hij de 
opus 27 nr. 1 schreef. Muziek 
die raakt, vol Sturm und Drang. 
Isabella beschouwt deze sonate 
nog steeds als vernieuwend. ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon, 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

1e Dan voor van Heerden
Velserbroek - Judoka Paul van 
Heerden van Oyama heeft afge-
lopen zaterdag zijn 1e dan be-
haald bij de Judo Bond Neder-
land. Hij wist zowel zijn examen 
Go-No-Sen kata als zijn judo-
technieken met goed resultaat 
af te leggen. De examens vonden 
plaats in Sporthal Beverwijk. Na 
een pauze van zo’n 25 jaar be-
sloot Paul door zijn zonen, die op 
judo zaten, weer te gaan judo-

en. In september 2013 vond hij 
het tijd, dat hij na 25 jaar brui-
ne band maar eens voor de zwar-
te band moest gaan trainen. Met 
zijn val partner Eric Kops ging hij 
aan de slag. 
Om zijn kata goed onder contro-
le te krijgen, bezocht hij het spe-
ciale judokata uur onder leiding 
van Joop Pauel en Eric de Kort, 
met als resultaat slagen voor zijn 
zwarte band (1e dan judo).

Soli kikkert patiënten op
Santpoort-Noord - Zondag 1 
juni gaf het Klein Orkest van Mu-
ziekvereniging Soli een spette-
rend optreden in de hal van het 
Spaarne ziekenhuis. Dit optreden 
was bedoeld om de patiënten een 
opkikker te geven. Om er voor te 
zorgen dat iedereen mee kon ge-
nieten van het opkikkerconcert 
werden patiënten, soms met bed 
en al, naar de hal gebracht met 
de hulp van vrijwilligers. 
Het Klein Orkest van Soli, onder 
leiding van dirigent Henk Veldt, 
werd voor de gelegenheid onder-
steund door zangeres Carolien 

Goemans. Het orkest bracht een 
swingend programma ten gehore 
met nummers zoals: ‘I’ll be there 
for you’, ‘Let me entertain you’ en 
‘A night like this’. 
De patiënten genoten zichtbaar 
en fleurden allemaal weer een 
beetje op door het gevarieer-
de programma waar voor ieder-
een iets herkenbaars in zat. Of 
het nou de muziek van The Police 
of van The Avengers was, er was 
voor ieder wat wils. 
Het was een geslaagd opkikker-
concert met zo’n 100 bezoekers 
en zeker voor herhaling vatbaar!

www. .nl

www. .nl





5 juni 201420

Reünie van Je 
bent Velsen 

Noorder als...
Velsen-Noord - Vanaf 14 ja-
nuari 2014 is de facebookpa-
gina ‘Je bent Velsen Noorder 
als’ in de lucht en sindsdien zijn 
er al 1087 mensen lid van de-
ze pagina. Er zijn veel verschil-
lende foto’s gedeeld en daar is 
veelvuldig op gereageerd. Er 
zijn ontmoetingen tot stand ge-
bracht, mensen zijn in de weer 
geweest om foto’s op te zoe-
ken, in te scannen en er gaat 
informatie over en weer. Kort-
om een succesvolle pagina, die 
nog lang houdbaar lijkt en op-
gestart is door Mieke Bekker. 
Oude Velsen-Noorders vinden 
het leuk om oude plaatjes, lo-
caties en mensen te herken-
nen en oude koeien uit de sloot 
te halen. Ook ook voor nieuwe 
c.q. jonge Velsen-Noorders is 
het leuk om te kijken naar de 
plaatjes van locaties en men-
sen van toen en zij krijgen een 
indruk hoe het vroeger toeging 
in dit bijzondere dorp. 
Vanwege deze grote belang-
stelling wordt er een ‘Je bent 
Velsen Noorder als’–reünie ge-
organiseerd door en voor toen-
malige en huidige bewoners. 
Deze reünie vindt plaats tijdens 
Dorpsfeest Velsen Noord 2014, 
op 20, 21 en 22 juni op het Stra-
tingplantsoen.
Op de zondagmorgen van 10.30 
tot 13.30 uur wordt tijdens de 
Zeskamp, sowieso een erg leu-
ke en sportieve activiteit, de Je 
bent Velsen Noorder als’-reünie 
gehouden. Men kan in de gro-
te tent kijken naar een selectie 
van veel verschillende oude fo-
to’s van de betreffende pagi-
na, een tentoonstelling van fo-
to’s met korte verhalen van een 
aantal Velsen-Noorders en een 
selectie van foto’s van het ju-
bilerende wijkcentrum de Mel 
Watervliet. Er is koffie en thee, 
men kan meedoen met een 
quiz en men kan elkaar ont-
moeten en herinneringen op-
halen. 
Als het gezellig is, kan het pu-
bliek lekker blijven hangen bij 
de Amsterdamse middag die 
start om 14.00 en doorloopt tot 
20.00 uur. 
Tevens een oproep om voor-
al foto’s en anekdotes te plaat-
sen op genoemde facebook-
pagina. Beleef je veel plezier 
aan deze facebook-pagina en 
wil je meehelpen de reünie tot 
een succes te maken, meld je 
dan vóór 1 juni aan bij Mieke 
Bekker, via 06-43555298 of Ka-
rin Koks, 06-55735396. Er zijn 
mensen nodig voor een aantal 
hand- en spandiensten: achter 
de bar, spullen neerzetten, fo-
to’s plakken etc.  
Deze activiteit wordt georga-
niseerd door Mieke Bekker, de 
Antikraak bibliotheek en Vrien-
den van Velsen-Noord. Ieder-
een met warme belangstelling 
voor Velsen Noord, is van har-
te welkom.

DCIJ-nieuws
Martin van Dijk kampioen 
IJmuiden - Na een seizoen met 
talloze hoogtepunten is Mar-
tin van Dijk de sterkste geble-
ken. Alleen voorzitter Jesse Bos 
kon lange tijd gelijke tred hou-
den met de ontketende Van Dijk. 
Met negentien overwinningen, 
zes remises en slechts èèn ne-
derlaag legde hij beslag op de 
eerste plaats. 
De rest moest, op gepaste af-
stand, toezien wie de punten-
race in zijn voordeel zou beslis-
sen. Met de eindstand in de on-
derlinge competitie is tevens 
de samenstelling van het eer-
ste tiental voor het komende sei-
zoen bekend geworden. Naast 

de al genoemde Van Dijk en Bos 
plaatsten zich de volgende spe-
lers: Willem Winter, Cees Pippel, 
Stella van Buuren, Cees van der 
Vlis, Harrie van der Vossen, Stijn 
Tuijtel, Feroz Amirkhan en Conall 
Sleutel. Jan Maarten Koorn bezet 
de eerste reserve plaats.
,,Met dit tiental moet DCIJ op-
nieuw, evenals het vorige sei-
zoen, een vooraanstaande rol 
in de eerste klasse kunnen spe-
len.. Verheugend is dat er op-
nieuw met een tweede tiental 
wordt uitgekomen. Hierin zullen 
een aantal jeugdspelers hun op-
wachting maken”, aldus voorzit-
ter Bos.  

Clubblad SVIJ digitaal
IJmuiden - Na 35 jaar en bij-
na een half miljoen clubladen is 
vorige week woensdag de laat-
ste papieren versie van de per-
sen gerold. SVIJ heeft namelijk 
besloten om na de zomer aan de 
leden alleen nog maar een di-
gitale vorm van het blad aan te 
bieden. 
Met pijn in het hart is de ‘sten-
cilploeg’ voor de laatste keer bij 
elkaar geweest om De Kap (de 
naam van het blad) voorgoed uit 
te zwaaien. Alle vaste schrijvers 
hebben nog één keer een bij-

drage geleverd om er een uniek 
exemplaar van te maken. Als één 
van de weinige verenigingen uit 
de regio was SVIJ erin geslaagd 
om immer nog een papieren 
clubblad aan te leveren. Daar is 
nu een einde aan gekomen en 
men verwacht veel van de nieu-
we digitale omgeving.
Op de foto de ‘stencilploeg’van 
SVIJ: Toon Gruijters, Bram Kunst, 
Gerrit Sloof, Arie van der Schalk, 
Martin Udo,  Ed Eefting en Theo 
Marinus. Piet de Haan was af-
wezig.

Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag 17 mei waren 35 leden van 
Concordia handbalvereniging, 
de club van 100, bij Full Speed 
voor een begeleiding in kloot-
schieten. Deze mensen waren 
geen amateurs, zij gooiden soms 
nog verder dan mogelijk leek. 
Zes teams gebruikten een aan-
gepaste Beeckestijn route. Team 
1 met Wim Blok, An Haleber, In-
eke Elskamp en Peter Rol, werd 
eerste met 92 schoten en 29 me-

ter. Na het klootschieten was er 
een warm buffet van Rocky  Ie-
dereen roemde  het eten van 
deze keukengoochelaar. Op de 
agenda staat het 20-jarig be-
staan van  Full Speed afdeling 
klootschieten. Op zaterdag 24 
mei gaat een groep boerengol-
fen in Haarlemmerliede. Daarna  
is er ook nog een barbecue in 
de kantine. Zondag 25 mei is er 
extra Beeckestijnronde voor de 
liefhebbers.

Klootschieten

Uitnodiging vergadering op 11 juni 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 11 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. Wilt u zich zo mogelijk 
aanmelden op onderstaand telefoonnummer i.v.m. de beperkte ruimte. 
Het belangrijkste agendapunt is de inspraakreactie die we als wijkplatform gaan geven over de herinrichting 
van de Lange Nieuwstraat. Ons advies op dit plan vindt u op onze website.
Als u vragen heeft of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga dan naar 
onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in, 
of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter

Wijkplatform IJmuiden-Noord

en nog veel meer wereldse voor-,tussen-, hoofd- en nagerechten v.a. €23,- 

2 uur lang onbeperkt eten en drinken
Inclusief koffie, thee, frisdranken, huiswijnen en tapbier.

www.eet-keuken.nl 
Meerstraat 94, Beverwijk 
Reserveer: 0251 212 688  
Dagelijks geopend: 17u-22u
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Duidelijke ingang 
gemeentehuis
De firma Letterop uit IJmuiden heeft in opdracht van de gemeente Velsen  
boven de ingang van het gemeentehuis het woord “Gemeentehuis” aange-
bracht.  Dit is in het kader van de renovatie van de publiekshal aangebracht, 
maar ook voor bezoekers die hier niet bekend zijn is nu herkenbaar waar de 
ingang van het gemeentehuis zich bevindt. (foto: Ko van Leeuwen )

Op maandag 2 juni 2014 nam wet-
houder Wim Westerman afscheid 
van de gemeente Velsen. Verte-
genwoordigers van bedrijven en 
instellingen uit de gemeente en 
daarbuiten schudden hem per-
soonlijk de hand.

Burgemeester Franc Weerwind 
noemde hem in zijn speech een ech-

te wetenschapsman met zijn hart op 
de juiste plaats

Wim Westerman heeft laten weten 
dat hij alle mensen bedankt die blijk 
gaven van warme belangstelling 
bij zijn afscheid en dat de lovende 
woorden, gelukwensen en cadeaus 
hem bijzonder hebben verrast. (foto: 
Reinder Weidijk)

Afscheid wethouder 
Westerman

Werkzaamheden 
aan de riolering
De firma Insituform is in de op-
dracht van de gemeente Vel-
sen op een aantal locaties in Vel-
sen de riolen aan het voorzien 
van een nieuwe kunstof  binnen-
voering. Deze methode heeft als 
voordeel  dat de weg niet geheel 
wordt open gebroken. Hierdoor is 
de overlast voor het verkeer en de 
bewoners sterk verminderd. 

Momenteel vinden deze werkzaam-
heden op een aantal plaatsen op de 
Stationsweg en de Parkweg in Vel-
sen-Zuid plaats. Hierdoor moet de 

weg gedeeltelijk afgezet worden en 
dit kan leiden tot verkeershinder. 
Deze werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd en de meeste ver-
keersoverlast op de Stationsweg en 
de Parkweg duurt niet langer dan 
drie weken.

Het is niet mogelijk om geen overlast 
te veroorzaken, maar deze methode 
veroorzaakt wel de minste overlast. 
Er wordt gezorgd dat er altijd mini-
maal één rijbaan per richting open 
blijft voor het verkeer. (foto: Reinder 
Weidijk)

Werkzaamheden aan het 
spoor bij  Wüstelaan en 
Kennemergaardeweg
In verband met werkzaamheden 
aan het spoor zijn de overgangen 
aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid en Kennemergaardeweg in 
Santpoort-Noord afgesloten voor 
wegverkeer. 
De werkzaamheden starten in de 
nacht van vrijdag 13 juni op zater-
dag 14 juni en duren tot maandag 
16 juni 07:00 uur. 

De fiets- en voetgangersoversteek op 
station Santpoort Zuid wordt niet af-
gesloten. Er staat een verkeersrege-
laar tot zaterdag 14 juni 23:00 uur, 
daarna is de oversteek beveiligd via  
de reguliere beveiliging, bomen, bel-
len en lampen.
De overweg aan de Middenduinerweg 
in Santpoort-Noord is open voor het 
wegverkeer.
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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 dis-
criminatiezaken, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-
mee 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 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 

Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Mededeling
De gemeenteraad heeft op 16 april 2014 de Subsi-
dieverordening elektrische scooters/brommers 
IJmond 2014 vastgesteld. 
Deze verordening maakt het mogelijk voor par-
ticulieren onder bepaalde voorwaarden subsidie 
aan te vragen voor het inruilen van de oude brom-
mer/scooter én aanschaf van een nieuwe elektri-
sche scooter.
Een aanvraagformulier is vanaf 6 juni te downloa-
den via de site www.milieudienst-ijmond.nl of via 

de deelnemende detailhandelaar. 

De verordening treedt in werking de dag na be-
kendmaking en ligt gedurende zes weken ter inza-
ge. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep 
worden ingediend.

Inzage
De stukken liggen tot 18 juli 2014 ter inzage bij de 
receptie van gemeente Velsen op werkdagen van 
09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur en 
bij Milieudienst IJmond op werkdagen tussen 
09.00 en 16.00 uur. 

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, 1948 LC 
Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. E-
mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Velsen, 5 juni 2014.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
24 mei tot en met 30 mei 2014 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Geen mededelingen

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 76, vergroten wo-
ning met dakopbouw (27/05/2014) 
w14.000246;
Hoofdstraat 187, kappen boom 
(27/05/2014) w14.000245.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 11, kappen 3 
bomen (28/05/2014) w14.000247.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te beslis-
sen verlengd met zes weken:

IJmuiden
Trompstraat 68, wijzigen hoogte 
dakterrasafscheiding op plat dak 
(07/04/2014) w14.000152. 

Aanvragen

Het Wereld kampioenschap voet-
bal 2014 in Brazilië staat voor de 
deur. Om te voorkomen dat er op 
straat of bij u thuis een onveilige 
situatie ontstaat, brengt de ge-
meente Velsen enkele preventieve 
maatregelen onder de aandacht.

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

den is dit voor een buurtfeest wel 
mogelijk. 
Daarnaast zal alcoholverstrekking 
met een buitentap of horecapunt op 
de openbare weg tijdens en na een 
WK wedstrijd niet toegestaan wor-
den en gelden voor het ophangen van 
feestversiering bepaalde regels. 

Meer informatie over maatregelen 
rondom WK-wedstrijden vindt u op 
de website www.velsen.nl.

Veiligheid staat voorop

Regels tijdens WK voetbal

Tijdens feestdagen
gemeentehuis dicht
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 9 juni vanwege 
tweede pinksterdag.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Zwaanstraat 77, plaatsen dakopbouw 
(03/06/2014) w14.000196;
Koningin Wilhelminakade 9, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (03/06/2014) 
w14.000208;
Plein 1945 55-69, oprichten bergin-
gen (28/05/2014) w14.000159.

Driehuis
Van Lenneplaan ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000234;
Van Lenneplaan 16, plaatsen dakka-
pel en erker (voorgevel) (28/05/2014) 
w14.000157;
Schaepmanlaan ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000232. 
02/06/2014)

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., tijdelijk ge-
plaatst relaishuis permanent laten 
staan (02/06/2014) w14.000153;
Park Kennemergaarde, kappen boom 
(03/06/2014) w14.000223;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-

pen boom (03/06/2014) w14.000222;
Santpoortse Dreef ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000226;
Kruidbergerweg ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000221.

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 22, kappen 
boom (28/05/2014) w14.000167;
Wustelaan 59 A, kappen 5 bomen 
(03/06/2014) w14.000178;
Jagtlustlaan 18, kappen 3 bomen 
(03/06/2014) w14.000184;
Bloemendaalsestraatweg ong., kap-
pen boom (02/06/2014) w14.000214;
Van Dalenlaan ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000216;
Jagtlustlaan ong., kappen boom 
(03/06/2014) w14.000218.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan ong., kap-
pen boom (02/06/2014) w14.000230;
Minister van Houtenlaan ong., kappen 
2 bomen (03/06/2014) w14.000227.

Velsen-Noord

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, vergroten
wijkgezondheidscentrum
 (02/06/2014)  w14.000158;

Oostlaan ong. tussen A9 en A22, reali-
seren watercompensatie t.b.v. aanleg-
gen calamiteitenboog (27/05/2014)
w14.000134.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

28 juni 2014, gebruik tent tijdens be-
gunstigersdag Natuurmonumenten,
Duin en Kruidbergerweg te Sant-
poort-Noord,
(28/05/2014) u14.005307;
14 juni 2014, Stars on square ’45 
en braderie, Lange Nieuwstraat 
tot en met Plein 1945 te IJmuiden 
(28/05/2014)
u14.004950;
8 en 9 juni 2014, North Sea Magic 
festival en braderie, Kennemerbou-
levard te IJmuiden (28/05/2014) 
u14.004947;
6 juni 2014, muziekevenement Club 
Beeckestein, Engelse veld van Land-
goed Beeckestijn te Velsen Zuid 
(28/05/2014) u14.004924;
7 juni 2014, Beeckestijn Pop, Engelse 
veld van Landgoed Beeckestijn te Vel-
sen Zuid (28/05/2014) u14.004919.

Vergadering Rekenkamercommissie
Dinsdag 10 juni 2014 vanaf 19.30 
uur vergadert de Rekenkamer-
commissie in het Stadhuis, ingang 
Plein 1945.
Indien u de vergadering wilt bij-
wonen kunt u zich tot uiterlijk 

dinsdag 10 juni, 16.00 uur aan-
melden bij de Griffie, tel. 0255-
567502 of via email: griffier@vel-
sen.nl .

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking jaarrekening 2013 en 
het rapport van bevindingen:
•	 Toelichting	door	accountant	
 (Deloitte)
•	 Rekenkamerleden	hebben	de	gele-

 genheid tot het stellen van vragen
•	 Reactie	accountant	en/of	porte-
 feuillehouder
•	 Samenvatting	en	vervolgafspra-
 ken door de voorzitter
3. Rondvraag en sluiting.
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