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Oproep Beeckestijnpop: ‘Kom op de fiets’

Route IJmuiden uit
gaat drie dagen dicht
velsen - De organisatie van 
Beeckestijnpop roept bezoe-
kers op zoveel mogelijk met 
de fiets of met de trein naar 
het festivalterrein te komen. 
De oproep heeft te maken met 
de afsluiting van de Parkweg 
in velsen-Zuid.

De doorgaande route IJmuiden 
uit gaat drie dagen dicht vanwe-
ge werkzaamheden. Van vrijdag 
19.00 uur tot maandag 05.00 uur 
wordt al het uitgaande autover-
keer door Driehuis en Santpoort-
Noord geleid.
Beeckestijnpop en het nieuwe 
evenement Promised Land (bij 
de Peddelpoel in Spaarnwoude) 
zorgen voor extra drukte op de 
wegen in Velsen. Daarom is het 
raadzaam de actuele verkeerssi-
tuatie in de gaten te houden via 
Google Maps (zoekterm verkeer 
Velsen) of de app van de VID. Wie 
een korte afstand moet overbrug-
gen, doet er verstandig aan de 
fiets te pakken. Beeckestijnpop 
adviseert bezoekers uit de noor-
delijke IJmond met de trein naar 
Driehuis te komen.

Eind vorige week heeft de organi-
satie van Beeckestijnpop spoed-
overleg gevoerd met wethouder 
Floor Bal. Daarbij werd duidelijk 
dat uitstellen van de werkzaam-
heden geen optie is. Er is wel een 
speciale kaart gemaakt met om-
leidingsroute naar Beeckestijn-
pop. Die loopt via de N208, de 
Velsertunnel en de Velsertraver-
se. De kaart staat op de gemeen-
telijke Infopagina op de achterzij-
de van deze krant. Meer informa-

tie over Beeckestijnpop is te vin-
den op de speciale festivalpagina 
elders in deze krant.
Tijdens de werkzaamheden aan 
de Parkweg wordt ter hoogte van 
de kruising met ‘s Gravenlust een 
extra rijstrook aangelegd om de 
doorstroming van zowel het au-
to- als busvervoer te verbete-
ren. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan de openbare verlichting, ver-
keerslichten en kabels en leidin-
gen. (foto: Friso Huizinga)

Zwaargewonden bij 
ongeval op Pontweg
velsen-Noord - Dinsdagmid-
dag zijn een scooterrijder 
en zijn passagier zwaar ge-
wond geraakt bij een onge-
val. Dat gebeurde omstreeks 
13.50 uur op de kruising van 
de Pontweg met Concordia-
straat.

Een bedrijfsbusje dat op de Con-
cordiastraat reed, kwam daar-
bij hard in botsing met de snor-
scooter. De bestuurder en pas-
sagier kwamen daardoor ten val. 
Meerdere ambulances, diverse 
politie-eenheden en een trau-
mahelikopter werden vanwege 
de ernst van het ongeval te hulp 
geroepen.
De slachtoffers werden ter plaat-
se behandeld door het personeel 
van de ambulance en door het 
mobiel medisch team. Na de-

ze eerste behandeling zijn beide 
slachtoffers per ambulance naar 
een ziekenhuis in de buurt ver-
voerd. 
De kruising was door het on-

geval enige tijd afgezet. De ver-
keersongevallendienst van de 
politie heeft een onderzoek in-
gesteld naar de oorzaak van het 
ongeval. (foto: AS Media)
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Aktie juni/juli
Alleen geldig in Assendelft
ALL YOU CAN EAT

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50  NU €19,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50  NU €21,50

Kinderen van 4 t/m 11 jaar
              €11,50  NU €  9,50
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter 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

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

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.
 
Engelmundus is geen onbekende 
in IJmuiden en Velsen. In IJmui-
den alleen al kennen we de En-
gelmundusstraat en de Oud-Ka-
tholieke Engelmunduskerk (zie 
de foto). Verder staan in Oud-
Velsen de protestantse Engel-
munduskerk en in Driehuis de 
Rooms-Katholieke Sint Engel-
munduskerk. Engelmundus is de 
naamgever van in elk geval deze 
drie kerken in Velsen. Maar wie 
was deze Engelmundus?
Volgens de overleveringen was 
Engelmundus een volgeling van 
Willibrord, die in de achtste eeuw 
in Velsen een kerk sticht. In die 
periode wint het Christendom 
steeds meer aanhang in dit ge-
bied. De uit Engeland overgeko-
men Benedictijner priester En-
gelmundus zou door Willibrord 
zijn aangesteld om in deze streek 
het woord van Christus te ver-
spreiden. Of Engelmundus daad-
werkelijk heeft bestaan is niet 
met zekerheid te zeggen. Zijn 
naam komt voor het eerst voor op 

een Haarlemse heiligenkalender 
uit de vijftiende eeuw. Later ont-
staan er legendes rond zijn per-
soon. Hij zou in Velsen hebben 
gewerkt en wordt de patroon-
heilige van Velsen genoemd. Hij 
zou met een staf een bron heb-
ben doen ontspringen in de dui-
nen ten westen van Velsen, op 
het grondgebied van het latere 
IJmuiden. Uit die bron stroomt 
geneeskrachtig water door een 
beek oostwaarts richting Velsen. 
Dit is waarschijnlijk de latere En-
gelmundusbeek. Hierdoor is Vel-
sen tot in de achttiende eeuw 
een bedevaartsoord voor gelo-
vige mensen met keelaandoe-
ningen en kiespijn. Engelmun-
dus zou in Velsen zijn overleden 
en begraven.
Maar Engelmundus laat zich nog 
af en toe zien in Velsen. Zo zal hij 
aanstaande zaterdag 13 juni op-
nieuw voet aan wal zetten, als de 
drie Engelmunduskerken in Vel-
sen een feestelijke Engelmun-
dusdag organiseren. Wie weet 
zal Engelmundus na dertien eeu-
wen zijn voet weer ’s op IJmuider 
bodem zetten en nog een won-
der verrichten… In elk geval stel-
len de drie kerken op deze dag 
met een boekje over Engelmun-
dus de eenentwintigste-eeuwer 
in staat om zelf in de sporen van 
Engelmundus te treden!

Schildpad in de tuin?
Heemskerk - Zelf een schild-
pad maken met groen voor in de 
tuin? Dat kan bij d’Oude Proef-
tuyn tijdens een gezellige work-
shop. 
De workshop wordt gegeven op 
13, 20 en 27 juni en op 11 en 18 

juli, steeds om 9.30 en 13.00 uur. 
d’Oude Proeftuyn is te vinden op 
de Zuiderwentweg 1 in Heems-
kerk, telefoon 0251-241036 of 
e-mail info@doudeproeftuyn.nl. 
Zie ook www.doudeproeftuyn.
nl.

Opbrengst wijnproeverij 
Driehuis gaat naar ALS
Driehuis - Donderdagavond 
18 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
houdt het oud bestuur van 
Dorpsfeest Driehuis een wijn-
proeverij waarbij de opbrengst 
wordt gedoneerd aan stichting 
ALS. ALS is een zeer ernstige 
ongeneeslijke spierziekte. 
Het oude bestuur van het Dorps-
feest is gevraagd deze avond 
te organiseren omdat een van 
de trouwste sponsors van het 
Dorpsfeest, Guus Vernooy, leidt 
aan deze ziekte. Om hem en an-
dere patiënten te steunen wordt 
deze bijzondere avond opgezet.
Er worden 18 juni een zestal 
schitterende wijnen uitgeschon-
ken, waarbij Register Vinoloog 
Maaike Tromp de aanwezigen 
met uitleg langs de verschillen-
de werelddelen zal leiden aan 
de hand van deze mooie wijnen. 
Tussen de wijnen door worden 

er een aantal heerlijke amuses 
geserveerd voor een optimale 
smaakbeleving.
Voor deze wijnproeverij kunt u 
nu kaarten à 17,50 euro per stuk 
kopen in de winkel van Maaike 
Tromp aan de Driehuizerkerk-
weg. Ook is het mogelijk om 
op deze avond een wijnpakket 
te bestellen, dat binnen enkele 
dagen na afloop van de proeve-
rij bij u thuis (in Driehuis of om-
geving) wordt bezorgd. Ook de-
ze inkomsten komen ten goede 
aan de stichting ALS.
De organisatie hoopt op een 
grote opkomst donderdag-
avond 18 juni, zodat een mooi 
eindbedrag voor onderzoek aan 
de Stichting  ALS kan worden 
overgmemaakt. Met dank voor 
de medewerking en bijdragen 
van het huidige bestuur van het 
Dorpsfeest.

Nieuw hart, nieuwe start

Schoonheidssalon Els 
Schaper helemaal terug

IJmuiden - Een nieuw hart 
en een nieuwe start, zo er-
vaart schoonheidsspecialis-
te Els Schaper haar nieuwe 
leven na een zware periode. 
Vanaf 2008 kreeg zij proble-
men met haar hart. Een van 
de gevolgen was dat zij haar 
eigen schoonheidssalon 
aan de Meeuwenlaan niet 
meer optimaal kon runnen.

In 2013 kreeg Els Schaper een 
nieuw hart en knapte zij zien-
derogen op. Eindelijk kon zij 
weer alle dingen doen die zij 
door haar slechte conditie 
moest laten. Nu Els weer hele-
maal hersteld is, heeft zij haar 
schoonheidssalon ook nieuw 
leven ingeblazen. Dat gebeur-
de met een frisse opknapbeurt. 
Het bordeauxrood en crème in 
de salon maakte plaats voor 
wit en pittig turquoise. En de 
nieuwste verzorgingsproduc-
ten staan te wachten op de 
volgende klanten. Els werkt 

met de merken Mila D’Opiz en 
Francie, beide op natuurlijke 
basis. Bij Schoonheidssalon Els 
Schaper betaalt men een vaste 
prijs voor een behandeling van 
een uur of een half uur (voor de 
jonge huid). Tijdens de behan-
deling wordt het gezicht gerei-
nigd, gescrubd en gestoomd, 
wenkbrauwen worden desge-
wenst geëpileerd en onzuiver-
heden verwijderd. Afgesloten 
wordt met een heerlijke mas-
sage, een maskertje en een 
verzorgende crème en eventu-
eel make-up. Verder is het ook 
mogelijk alleen of aanvullend 
specifieke behandelingen zo-
als epileren of benen harsen te 
boeken.
Els Schaper is al schoonheids-
specialiste sinds 1985. Zij ver-
welkomt graag nieuwe klan-
ten. Een afspraak maken kan 
via 0255-540679. Bij geen ge-
hoor graag het antwoordappa-
raat inspreken, u wordt dan te-
rug gebeld. 
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Zomervoordeel bĳ  
Brilservice Velserbroek
Velserbroek - Zijn je ogen al 
klaar voor de zomer en de zon? 
Brilservice Velserbroek  staat ga-
rant voor stijlvolle en moderne 
(zonne)brillen van de hoogste 
kwaliteit, voorzien van de beste 
glazen van onder andere Zeiss. 
Of je nu een gewone bril zoekt, 
een zonnebril (op sterkte), con-
tactlenzen of alledrie; bij Brilser-
vice vind je altijd een actueel en 
passend aanbod op maat. Naast 
de uitgebreide collectie (zonne)
brillen en lenstypen ben je bij de 
gediplomeerde opticiens in goe-
de handen voor een deskundige 
oogmeting. 
Of je nu een actieve sport beoe-
fent of op een zonnige dag gaat 
joggen in het park, een bril die 
je ogen goed beschermt  tegen 
beschadigingen van licht/UV, 
wind en/of water is  belangrijk. 
Daarbij moet de beschermen-
de bril uiteraard goed zicht ga-
randeren en ook nog comforta-
bel zitten. Brilservice Velserbroek 
is een autoriteit op gebied van 
het  brillenmerk Oakley.  Oakley 
staat bekend om de goede pas-
vorm, de uitstekende glazen en 
de sportieve collectie. Voor een 

compleet beeld van de collectie 
bent u van harte welkom. 
Draagt u lenzen of heeft u in-
teresse in het dragen van con-
tactlenzen? Ook dan ben je bij 
Brilservice aan het juiste adres. 
Contactlenzen zijn ideaal tijdens 
het sporten, vakantie of bij een 
avondje uit. Er zijn veel moge-
lijkheden; zo kan je bijvoorbeeld 
kiezen voor zachte of harde len-
zen, multifocale lenzen, maand- 
en daglenzen. Omdat er zoveel 
keuzemogelijkheden zijn, is goe-
de voorlichting en een goed ad-
vies heel belangrijk. Wanneer je 
ervoor kiest om contactlenzen 
van Brilservice te dragen dan 
kies je meer dan alleen voor de 
contactlenzen zelf. Bij Brilservice 
ben je verzekerd van een goede 
begeleiding en service. Elk half 
jaar worden je ogen gecontro-
leerd, wordt de sterkte gecheckt 
en de gezondheid van je ogen 
goed bekeken. Zo blijft het dra-
gen van contactlenzen veilig en 
comfortabel.
Brilservice Velserbroek, Galle 
Promenade 35, 023-5398117. Of 
mail naar Velserbroek@brilser-
vice.nl.

Plannen KPN-locatie
IJmuiden - Maandagavond pre-
senteerde Velison Wonen in de 
burgerzaal van het Stadhuis Vel-
sen de eerste schetsen voor de 
KPN-locatie. Woningcorpora-
tie Velison Wonen is de eigenaar 
van het sinds eind 2007 braaklig-
gend terrein.
Er komen een supermarkt (waar-
schijnlijk Vomar), enkele kleine-
re winkels en 54 appartementen 
waarvan er zes verkocht gaan 
worden. De overige worden door 
Velison Wonen voor betaalbare 

bedragen verhuurd.
Volgens de eerste schetsen ko-
men er twee appartementen-
complexen op het dak van de 
supermarkt. Eén komt er aan de 
Lange Nieuwstraatskant en de 
andere aan de kant waar nu de 
Petrakerk staat.
De gemeenteraad gaat op 17 ju-
ni de eerste plannen bespreken. 
Als alle procedures doorlopen 
zijn is de verwachting dat er me-
dio 2017 gebouwd kan worden. 
(foto: RTV Seaport/Ron Pichel)

Liedkunst en Klezmokum 
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Vrijdag 12 
juni om 20.00 uur treden in ‘t 
Mosterdzaadje op de sopraan 
Michelle Mallinger, de tenor 
Joost van Velzen en de pianist 
Jorrit van den Ham. Uitgevoerd 
worden Mozart, Grieg, Strauss 
en Schubert. Ze leggen er gega-
randeerd hun ziel en zaligheid in.
Liefde en natuur, thema in de 
liedkunst door alle eeuwen 
heen. Mozart verklankt de zoe-
te pijn van de liefde, neemt de 
luisteraar mee op een reis door 
het leven. Schubert en Schu-
mann zijn meesters in het ver-
klanken van poëzie over liefde 
en natuur. De Noorse compo-
nist Grieg schildert met zijn mu-
ziek een landschap van fjorden, 
bossen en eeuwige nachten en 
dagen. Een zintuigen prikkelend 
programma. Michelle Mallinger 
werkt als duo samen met Jor-
rit van den Ham. Zij is zangdo-
cent bij het Muziekinstituut van 
de St. Bavo Koorschool in Haar-
lem. Met Joost van Velzen zingt 
ze samen in de Haarlemse Ope-
ra. Voor dit programma hebben 
ze al hun lievelingsliederen in-
gezet.
Met de klezmer/jazz van het be-
roemde Klezmokum wordt op 
zondag 14 juni om 15.00 uur het 
seizoen van ‘t Mosterdzaadje 
feestelijk afgesloten. De uitvoe-
renden zijn: Burton Greene- pi-
ano, Alex Coke- saxofoons, Ro-
berto Haliffi - drum, Larry Fish-
kind- tuba. Hun nieuwe project 
heet ‘Klez-Evergreens’ en is een 

versmelting van Klezmer, Sep-
hardische, Balkan en jazz mu-
ziek. Toegevoegd enkele fi lm 
muziekstukken zoals  ‘Love The-
me from Spartacus’, ‘Schindler’s 
List’ en ‘Fiddler on the Roof’. Al-
lemaal op geheel eigen wijze be-
werkt. 
De pianist Burton Greene ( 
Chigaco/Amsterdam) schrijft 
composities en arrangementen. 
Hij is al 26 jaar de spil van Klez-
mokum en bouwde een schat 
aan materiaal op. Hij duikt nog 
steeds muziek op  van compo-
nisten die de joodse modi (scha-
len) gebruiken. Nieuw is de com-
positie Joods-Indische Song, ge-
baseerd op een thema van jazz 
componist Wayne Shorter. Het 
hele programma biedt een breed 
spectrum van muzikale kleu-
ren, contrasten en ritmes geïn-
spireerd door vele culturen met 
links naar het jodendom. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Veel belangstelling voor 
Rondleiding Westerveld
Driehuis - Fluitende vogels en 
een ondergaande zon die door 
de bomen prikte. Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld had 
geen betere avond kunnen kie-
zen voor een rondleiding over 
het 38 hectare grote terrein. De 
rondleiding vond plaats in het 
kader van de Week van de Be-
graafplaats.
Ruim 200 mensen waren op de 
uitnodiging af gekomen. Des-
kundige Leon Bok gaf in de au-
la een uiteenzetting over het be-
lang van begraafplaatsen als 
cultureel erfgoed. Een tiental 
gidsen stond daarna klaar om de 
belangstellenden rond te leiden. 
Westerveld heeft een rijke histo-
rie. Zo was het de eerste locatie 
in Nederland waar gecremeerd 
werd. De omgeving is ontworpen 
door Zocher, de gebouwen door 
Marius Poel en Dudok. Maar ook 

de grafmonumenten zelf be-
horen tot het cultureel erfgoed. 
Mausolea, beelden, kelders, ur-
nenmuren, maar ook eenvoudige 
grafstenen hebben allemaal een 
plaats op Westerveld.
De rondleiding ging onder an-
dere langs de graven van Antho-
ny Fokker en Boudewijn Buch, 
maar vooral langs de graven en 
monumenten van minder beken-
de personen. Het laat een ver-
scheidenheid zien van begraven 
en urnenplaatsingen. Westerveld 
kent velden met bepaalde een-
vormigheid, maar ook met enor-
me vrijheid aan monumenten en 
grafstenen. Eén ding valt al snel 
op: Westerveld doet niet aan vel-
den voor bepaalde groepen. Ie-
dereen ongeacht leeftijd, her-
komst of geloof, ze liggen naast 
elkaar en samen zijn ze één. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub KHC Strawber-
ries heeft afgelopen zondag te 
maken gehad met een comple-
te offday. Tegenstander Kraai-
en versloeg de ploeg in Driehuis 
met 1-2. 
Het was de tweede nederlaag op 
rij, vorige week werd in Amster-
dam met dezelfde cijfers verlo-
ren van FIT. Dat Strawberries de 
laatste competitiewedstrijd van 
het seizoen verloor lag volledig 
aan de spelers zelf. Het team van 
trainer Axel Wessels speelde be-
labberd slecht en kwam er totaal 
niet aan te pas. Vanaf het eerste 
moment waren de aardbeien on-
machtig om de Kraaien de wil op 
te leggen. Daarentegen lukte het 
de bezoekers uit Zaanstad wel 
om kansen te creëren en gevaar 
te stichten voor het vijandelijke 
doel. Strawberries’ spelverdeler 
Jeroen Snellen werkte de bal in 
zijn eigen doel waardoor Kraai-
en op voorsprong wist te komen. 
In de tweede helft was het spel-
beeld onveranderd en kwam 
Strawberries vrijwel niet in 
de cirkel van de tegenstan-
der. Kraaien wist zelfs de voor-
sprong te verdubbelen en zorg-
de er zo voor dat de afscheids-
wedstrijd van Bas van Faassen er 
eentje was om de uitslag snel te 
vergeten. De aanvaller kreeg vijf 
minuten voor het verstrijken van 
de speeltijd een publiekswissel 
en een bos bloemen. Enkele mi-
nuten later wisten de roodhem-
den nog op het scorebord te ko-
men. Sander Joustra, weer fi t na 
langdurig blessureleed, prikte de 
bal in het doel van Kraaien. Hier 
bleef het echter bij en zo was de 
zesde nederlaag van het seizoen 
een feit.
Over twee weken speelt Straw-
berries in Rotterdam op zon-
dag 21 juni promotiewedstrijden. 
Op die dag worden wedstrij-
den gespeeld tussen alle num-
mers twee van de derde klas-
sen in Nederland. De beste twee 
ploegen van die wedstrijden pro-
moveren naar de tweede klasse. 
(Finn van Leeuwen)

Strawberries 
heeft offday 

tegen Kraaien

Velsen-Zuid - Raadslid Marc 
Hillebrink van D66Velsen 
heeft een aantal kritische vra-
gen gesteld over de wegwerk-
zaamheden aan de Parkweg 
tijdens Beeckestijnpop. Hille-
brink vraagt aan het college 
of er wel voldoende rekening 
is gehouden met Beeckes-
tijnpop. Zowel de gemeente 
als D66 staan voor een uitno-
digend evenementenbeleid. 
Dat lijkt in tegenspraak te zijn 
met de afsluiting van de Park-
weg (IJmuiden uit) tijdens dit 
grootse popevenement.

D66 vraagt





11 juni 20156

  

Donderdag 
11 juni

Vis op ‘t Droge, culinair eet-
feest rond allerlei soorten vis, in 
Wijk aan Zee. Van woensdag 10 
juni tot en met zondag 14 juni. 
Meer info: www.visoptdroge.nl
Sessie en raad over West-
tribune Telstar live op RTV 
Seaport. Uitzending begint om 
19.20 uur.

Vrijdag 
12 juni

Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Wo-
ning gezocht! Van 13.00 tot 17.00 
uur.
‘t Mosterdzaadje: Duetten en 
liederen van Michelle Mallinger. 
Aanvang 20.00 uur. Entree gra-
tis, bijdrage wenselijk. Kerkweg 
29, Santpoort-Noord.
Club Beeckestijn met thema 
New Orleans. Op Buitenplaats 
Beeckestijn. Kaarten 10 euro, te 
bestellen via www.beeckestijn-
pop.nl.

Zaterdag 
13 juni

Workshop schildpad van 
groen maken bij d’Oude Proe-
fuy, Zuiderwentweg 1, Heems-
kerk. Om 9.30 of 13.00 uur. Zie 
www.doudeproeftuyn.nl. 
Engelmundusdag in de drie 
Engelmunduskerken. Om 10.30 
uur aankomst in Velsen-Zuid. 
Van 12.30 tot 14.00 uur lunch 
in Driehuis, van 10.00 tot 12.00 
oud-Hollandse spelen in Vel-
sen-Zuid. Expositie Histori-
sche Kring in Engelmunduskerk 
IJmuiden zijn de hele dag open. 
Er is ook een fietstocht van 20 
km.  
Beeckestijnpop in Buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-
Zuid. Van 13.00 tot 21.30 uur. 
Gratis toegang. Parkweg is deze 
dag gesloten, dus ga op de fiets! 
Parkeren kost 5 euro.
Kinderfeest in Speeltuin de 
Veilige Haven, Heerenduin-
weg, IJmuiden, i.v.m. 85-jarig 
bestaan. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Gratis entree en veel extra’s. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 

Zondag
14 juni

Kofferbakmarkt, Dorpsweide 
Wijk aan Zee. Van 8.00 tot 16.00 

uur. Meer info www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl.
Atelierroute Beverwijk met 
open huis bij kunstenaars Sas-
kia Sluiter en Jan Kroeze. Van  
10.00 tot 17.00 uur kunt u bin-
nenlopen op Wijkerstraatweg 
162A in Velsen-Noord
Braderie op Kennemerboule-
vard in IJmuiden. Vanaf 11.00 
uur.
Expositie met schilderijen van 
Ed van ‘t Loo en Ans Zijlstra in 
Koi Centrum Velsen-Noord, Gul-
denwagenplantsoen 273-275. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Wo-
ning gezocht! van 13.00 tot 17.00 
uur.
Santpoort Beweegt voor Ma-
lawi. Vanaf 11.00 uur fietsen of 
wandelen voor het goede doel. 
Vanaf Broekbergenplein, Sant-
poort-Noord. Diverse afstanden.
Voorinschrijven kan via www.
malawikom.org.
Rondje Wijk aan Zee. Rondlei-
ding naar Radarbunker. Kosten 
9 euro incl. consumptie. Start 
om 12.30 uur. Aanmelden   via: 
info@rondjewijkaanzee.nl
Speeltuin Zeewijk, Orionweg, 
gezellige middag met spring-
kussen, spelletjes, loterij en op-
treden Dumo. Vanaf 13.00 uur. 
Entre 0,50 euro.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Witte Theater: Musical Senda-
na en het magisch kristal van 
musicalschool Blijmond uit Be-
verwijk. Voorstellingen om 13.30 
uur met doventolk. En voorstel-
ling om 16.00 uur. Entree 10 eu-
ro. Kaarten via www.wittethea-
ter.nl. 
‘t Mosterdzaadje: Klezmokum. 
Aanvang 15.00 uur. Entree gra-
tis, bijdrage wenselijk. Kerkweg 
29, Santpoort-Noord.
Onze Gezellen voetbalclinic 
met Telstar Vrouwen voor meis-
jes van 5 tot 13 jaar. Van 16.00 
tot 17.30 uur op Van der Aarts-
portpark, Haarlem.

Maandag
15 juni

Zomeravondconcert caril-
lon Agathakerk Beverwijk (ach-
ter de Breestraat) van 20.00 tot 
21.00 uur. Vanavond zal Wim 
Ruiterbeek als gastbeiaardier 
het klavier bespelen. Toegang 
gratis. 

Dinsdag
16 juni

Dolle dinsdag bij Radio 
Seaport. Met alle nummer 1 
hits uit de rijke geschiedenis 
van 50 jaar Nederlandse top 40.

Woensdag
17 juni

Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Wo-
ning gezocht! van 13.00 tot 17.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.  Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’.  

Donderdag 
18 juni

Wijnproeverij in Driehuis 
voor Stiching ALS. Van 19.30 
tot 21.30 uur. Kaarten à 17,50 bij 
Maaike Tromp in Driehuis.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Elke maand live muziek
Topkwaliteit bij 
Steakhouse Santé
Wijk aan Zee - Steakhouse 
Santé heeft een vliegende start 
gemaakt. Het op 8 mei geopen-
de restaurant combineert de ja-
renlange reputatie van de naam 
Santé met een geheel vernieuw-
de formule en biedt topkwaliteit 
voor een betaalbare prijs. Elke 
maand is er live muziek en in het 
weekend wordt ook een heerlij-
ke lunch geserveerd.
De reacties na de opening van 
Steakhouse Santé waren over-
weldigend. Veel gasten wisten 
de sfeervol ingerichte zaak in-
middels te vinden en ook het 
eerste live optreden, eind mei, 
was een groot succes. Zan-
ger Mick Harren liet zijn groot-
ste successen klinken terwijl er 
werd genoten van een heerlijk 
diner. 
Elke laatste vrijdag van de 
maand wordt een bekende ar-
tiest geprogrammeerd, deze 
maand is dat zangeres Jolanda 
Zoomer, onder meer bekend van 
het televisieprogramma ‘Bloed, 
Zweet en Tranen’ bij SBS6. Zij 
stond al tien keer met een num-
mer in de Single Top 100 en 
staat alom bekend als sfeerma-
ker. Volgende maand zal zan-
ger Denny Braaf zijn opwach-
ting maken, ook hij werd be-
kend door hetzelfde televisiepro-
gramma en wordt geroemd om 

zijn veelzijdigheid. Ook tijdens 
de zeepkistenrace van Wijk aan 
Zee, die op 26 juni plaats zal vin-
den, is er live muziek bij Steak-
house Santé, verzorgd door de 
Zaanse zanger Eduard. Overi-
gens is de zaak vanaf 22 juni ze-
ven dagen per week geopend. 
Er is een maandelijks wisselend 
voordeelmenu met deze maand 
vooraf naar keuze tomatensoep 
of uiensoep, gevolgd door een 
Oostenrijkse schnitzel en kof-
fie toe, samen voor slechts 19,50 
geserveerd! Steakhouse Santé 
is ook het adres voor feesten en 
partijen.
Steakhouse Santé is gevestigd 
aan de Zwaanstraat 10. Zie ook 
www.steakhousesante.nl.

Tata Steel verlengt 
samenwerking Telstar

Velsen - Tata Steel zal ook in het 
nieuwe seizoen voetbalclub Tel-
star steunen. Op woensdag 10 
juni ondertekenen Tata Steel en 
Telstar de overeenkomst over de 
voortzetting van de samenwer-
king. Net als dit seizoen richt de 
samenwerking zich op activitei-
ten voor jongeren in de IJmond, 
waaronder het Telstar Thuis in 
de Wijk / Playing for Success 
programma en diverse jeugd-
clinics.
,,Het community programma van 
Tata Steel, met als thema Fu-
ture Generations, is gericht op 
het ondersteunen van initiatie-
ven voor jongeren in de omge-
ving van de vestigingen van Tata 
Steel”, aldus Sytske Seyffert, di-
recteur Corporate Communica-
tions & Public Affairs. ,,Wij zijn 
zeer tevreden over de resultaten 
van de samenwerking met Tel-
star. Dankzij onze gezamenlijke 
programma’s en clinics kunnen 
we jongeren met een leerach-
terstand helpen en de jeugd in 
de IJmond stimuleren om te kie-
zen voor een gezonde levensstijl. 
Sportief actief zijn bevordert niet 
alleen de conditie, maar helpt 
jongeren ook om een positief 
zelfbeeld te ontwikkelen. Initia-

tieven op dit vlak ondersteunen 
wij van harte. Dat is ook de re-
den waarom we op 28 juni weer 
de Tata Kids of Steel Run organi-
seren tijdens de Tata Steel Mar-
quetteloop in Heemskerk en tij-
dens het Tata Steel Chess Tour-
nament speciale activiteiten or-
ganiseren voor scholen uit de 
regio. Een gezonde jeugd bete-
kent een gezonde toekomst voor 
onze regio.’’

IJmuiden - Zondag 21 ju-
ni houdt de SVIJ voetbalschool 
een themadag voor alle D-, E- en 
tweedejaars F-pupillen. Het the-
ma van de dag is ‘Leven als een 
profvoetballer.’ Het belooft een 
zeer spectaculaire dag te wor-
den en daarom is vooraf inschrij-
ven nu wel nodig. Als je mee wilt 
doen stuur dan een mail naar tc-
jeugd@hotmail.com met vermel-
ding van naam en leeftijd. De 
kosten voor deze dag zijn 15 eu-
ro per deelnemer of deelneem-
ster. Na afloop krijgt iedere deel-
nemer een passend aandenken. 
Aanvang is om 9.30 uur, einde is 
rond 16.00 uur. Blijf op de hoog-
te via website van SVIJ of via de 
Facebook pagina.

SVIJ 
voetbalschool

Velsen - Zaterdagavond heeft 
de politie een alcoholcontrole 
gehouden op de Westonstraat 
en de Heuvelweg. In totaal werd 
449 bestuurders een blaastest 
afgenomen. Op de Westonstraat 
in IJmuiden bleek één automo-
bilist de alcohollimiet fors over-
schreden te hebben. Hij had bij-
na tweeënhalf keer zoveel drank 
op als toegestaan. Op de Heu-
velweg in Spaarnwoude liepen 
drie bestuurders die gedron-
ken hadden tegen de lamp. Al-
le drankrijders kregen een rijver-
bod van een tot enkele uren.

Drankrijders
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Engelmundusdag
Velsen - Zaterdag 13 juni hou-
den de drie Engelmunduskerken 
in Velsen een Engelmundusdag. 
Bijna niemand twijfelt erover of 
de monnik Engelmundus echt ge-
leefd heeft. Daarom start de En-
gelmundusdag met de aankomst 
van Engelmundus zelf in Oud-Vel-
sen. Per boot vaart hij over het ka-
naal en meert aan bij de aanleg-
steiger aan de kade in het oude 
dorp.
Daarna bezoekt Engelmundus 
Driehuis en IJmuiden. De drie 
kerken zijn de hele dag open en 
laten hun mooiste kunstobjec-
ten en bijbels zien. Voor kinde-
ren is er een knutselwedstrijd. 
Via een fietsroute van 20 kilome-
ter zijn niet alleen de drie kerken 
te zien maar ook andere histori-
sche bezienswaardigheden in de 
gemeente Velsen.
Als u altijd al een keer een van 
deze kerken had willen bezoeken, 
maar is het er nooit van gekomen, 
dan is dit een uitgelezen kans dat 
alsnog te doen!
Ter gelegenheid van deze dag is 
een boekje gemaakt met histori-

sche achtergronden en de fiets-
route. Deze is gratis te verkrijgen 
op de drie locaties.
Om 10.30 uur is de aankomst 
van Engelmundus in oud-Velsen 
aan de kade. Van 10.00 tot 12.00 
uur zijn de oud-Hollandse Spelen 
in de tuin van de Engelmundus-
kerk te Velsen-Zuid. Van 12.30 tot 
14.00 uur lunch met Engelmun-
dus in de tuin van de Engelmun-
duskerk te Driehuis. Van 14.30 tot 
16.00 uur Engelmundus in IJmui-
den: de hele dag is er een expo-
sitie van de Historische Kring Vel-
sen. Om 16.00 uur is de bekend-
making van prijswinnaars van de 
knutselwedstrijd en afsluitende 
de viering in de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid met een groots 
koor én een Engelmunduslied!
Protestantse Engelmundus-
kerk, Kerkplein 1 te Velsen-Zuid; 
Rooms-katholieke Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg 113 te 
Driehuis en oud-Katholieke En-
gelmunduskerk, Kon. Wilhelmina-
kade 119 te IJmuiden. Voor 
info: engelmundusdag@gmail.
com.

Velsen - Individueel reden de 
Velsenaren Marcel Antonisse, 
Janwillem Fidder en Edwin de 
Ligt al mountainbiketochten in 
het buitenland. Afgelopen winter 
trainden ze voor het eerst met 
z’n drieën wekelijks in de dui-
nen van Kennemerland. Fidder 
was klaar voor een echte uitda-
ging: hij ging via Google op zoek 
naar de meest extreme moun-
tainbikerace voor teams ter we-
reld. Dat bleek de 700 offroad 
Finnmark te zijn, een route van 
700 kilometer door de wildernis 
van Lapland die in één ruk wordt 
afgelegd.
In de zomer van 2016 hopen 
de drie Velsenaren richting het 
noorden van Noorwegen te vlie-
gen om daar als eerste Neder-
landse team mee te doen aan de-
ze barre race. De voorbereidin-
gen zijn inmiddels in volle gang. 
,,We hadden al snel door dat we 
het op onze huidige mountain-
bikes niet gingen redden’’, ver-
telt Fidder. ,,Offroad Finnmark is 
de zwaarste terreinfietsrace ter 
wereld. De route wordt uitgezet 
via trails, karresporen en zand-
paden, maar sommige gedeelten 
hebben geen enkel pad.’’ Hier en 
daar moeten de fietsen worden 
gedragen en honderden stroom-
pjes en enkele rivieren moeten 
worden overgestoken. Daarbij 
moet er in totaal ook nog zo’n 
10.000 meter worden geklom-
men. Via GPS en kompas zullen 
de teams hun weg moeten vin-
den, wat de wedstrijd extra uit-
dagend maakt. 

Marcel Antonisse: ,,Zo’n tocht 
vraagt natuurlijk extreem veel 
van het materiaal. Dus hebben 
we advies gevraagd bij Ted Lan-
geveld van Rijwielspecialist Kok 
Fietsen in IJmuiden.’’ Uren is er 
overlegd bij deze zaak gespe-
cialiseerd in reisfietsen, race-
fietsen en mountainbikes. Uit-
eindelijk werd er gekozen voor 
een mountainbike die de mees-
te kans had deze barre tocht te 
doorstaan. Tot vreugde van de 
drie bleek het bedrijf ook be-
reid het team te sponsoren. ,,Dat 
komt goed uit’’, zegt Edwin de 
Ligt. ,,Pas na een tijdje ontdek-
ten we dat alleen al het inschrijf-
geld 1.000 euro bedraagt. En dan 
hebben we het nog niet over de 
tickets en de rest van de uitrus-
ting.’’
Niet alleen de zwaarte van het 
parcours maakt 700 Offroad 

Finnmark zo uniek. Dat is ook het 
feit dat de race niet in etappes 
maar vrijwel in één ruk wordt ge-
reden. Omdat het in Lapland in 
de zomer ook ‘s nachts niet don-
ker wordt, fietsen de teams vrij-
wel de hele dag door. Hierdoor 
kan de race door de allersterkste 
teams worden voltooid binnen 
drie dagen. Het Deense team 
dat in 2014 won deed er 57 uur 
en 50 minuten over. Het team uit 
Velsen hoopt binnen vier dagen 
binnen te zijn.
,,Janwillem is heel sterk en Mar-
cel is een oermens’’, zegt Edwin. 
Zelf laat hij zich inspireren door 
‘Nooit meer slapen’ van Willem 
Frederik Hermans. ,,Vier kerels 
in de wildernis van Lapland, ge-
plaagd door muggen, steekvlie-
gen en een zon die nooit on-
dergaat…. Ik maak mijn borst al 
nat.’’

700 kilometer op mountainbike door Lapland

‘Nooit meer slapen’
voor drie Velsenaren

Velsen-Noord - Zondag 14 juni 
houden Ed van ‘t Loo en Ans Zijl-
stra een expositie van hun schil-
derijen.
Ed schildert het liefst in moderne 
stijl. Ook maakt hij graag zeezich-
ten. Hij werkt zowel met olieverf 
als acryl. Ans schildert graag Oos-
terse taferelen en dieren, voor-
al vogels. Zij gebruikt technieken 

met acryl en aquarel. Ook haar ei-
gen uilen heeft zij geschilderd en 
die zijn zondag ook aanwezig.
De expositie is te zien van 11.00 
tot 17.00 uur bij Koi Centrum 
IJmond, Guldenwagenplantsoen 
275-273 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-217569. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. De koffie 
staat klaar!

Moderne stijl
Schilderijenexpositie
in Koi Centrum IJmond

Velsen-Noord - Vorige week 
donderdagavond zijn vier man-
nen aangehouden in verband 
met betrokkenheid bij een hen-
nepkwekerij op een bedrijven-
terrein aan de Breedbandweg. 
De politie kreeg een tip dat er 
mogelijk een hennepkwekerij 
op het bedrijventerrein zou zijn. 
Rond 19.40 uur wisten agenten 
twee mannen (28 en 29 jaar) uit 
Beverwijk op heterdaad te be-
trappen toen zij hennepplanten 
water aan het geven waren. De 
mannen zijn aangehouden en 
meegenomen naar het bureau 
voor verhoor. De kwekerij met 
ongeveer vijftig planten is ge-
ruimd. Later op de avond werd 
een tweede kwekerij aangetrof-
fen op het bedrijventerrein, we-
derom dankzij een tip. Twee 
mannen konden hierbij worden 
aangehouden. Het gaat hier om 
een 32-jarige man uit Heems-
kerk en een 21-jarige man uit 
Beverwijk. Ook dit duo is meege-
nomen naar het bureau voor ver-
hoor. De kwekerij met ongeveer 
200 planten is geruimd.

Hennepteelt

DKV 1 gepromoveerd
Velsen-Zuid - Zaterdag 30 mei 
had het eerste team van DKV 
de mogelijkheid om kampioen 
te worden in de vierde klasse en 
zo te promoveren naar de derde 
klasse. Sponsoren Van Laar Mari-
time en Van der Vlugt hadden voor 
een bus gezorgd, zodat alle sup-
porters mee konden reizen naar 
Kockengen. 
Als voorprogramma speelde DKV 
2 tegen ESDO 2. De winst ging 
naar DKV, waardoor het eerste 

vol vertrouwen van start kon gaan 
en de stemming er al goed in zat 
bij het publiek. DKV 1 ging gre-
tig voor de winst en de ploeg van 
coach Patrick van Eeken heeft het 
geen moment spannend gemaakt. 
Uiteindelijk werd er met 12-16 ge-
wonnen van ESDO en was het 
kampioenschap binnen. In de 
bus terug was het uiteraard groot 
feest en DKV kan niet wachten 
om volgend jaar in de derde klas-
se te laten zien wat het waard is.









Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Officiële opening Dorpshuis het Terras
Vandaag -donderdag 11 juni 
2015- is het zover. De officiële 
opening van Dorpshuis het Ter-
ras in Santpoort-Noord. Na ge-
huisvest te zijn in verschillende 
locaties in Santpoort-Noord, de 
afgelopen 7 jaar, is het dorps-
huis weer terug op zijn ou-
de vertrouwde plek. Daar staat 
nu een prachtig nieuw en mo-
dern gebouw waarin het dorps-

huis gevestigd is samen met 
11 mooie seniorenwoningen. 
Een aantal activiteiten van het 
dorpshuis zijn reeds al begon-
nen. Maar op deze feestelijke 
donderdag zal wethouder R. te 
Beest van de Gemeente Velsen 
samen met de directeur A. van 
Deventer van Stichting Welzijn 
Velsen en de ex-voorzitter van 
Stichting Dorpshuis Het Terras, 

mevr. L. Ferment het gebouw 
officieel openen. Naast de of-
ficiële openingshandeling zul-
len er in de lokalen boven in 
Het Terras een aantal mensen 
laten zien wat zij zoal aan ac-
tiviteiten in het dorpshuis doen. 
Verder zal het JongerenTer-
ras deze dag ook van de par-
tij zijn met jongeren-activitei-
ten. U kunt daarnaast informa-

tie krijgen over Bibliotheek Vel-
sen die ook een aantal dagde-
len in het Dorpshuis aanwezig 
is. Natuurlijk hebben we ook 
voor bijzondere muziek en een 
hapje en een drankje gezorgd. 
De opening begint om 16.00 uur 
en duurt tot ongeveer 18.00 uur. 
U bent van harte welkom op de 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord.

Koffieochtend 
voor Senioren

Welzijn Velserbroek - Gezond-
heid is een belangrijk onderdeel 
in ons leven. Als we ouder wor-
den merken we toch wel dat er 
heel veel veranderd in ons li-
chaam. Hoe gaan we daar mee 
om?

Op de koffieochtend komt Wijk-
verpleegkundige Jolanda Kuiper 
(Sociaal Wijkteam Velserbroek/ 
Velsen-Noord) uw gezondheids-
vragen vragen beantwoorden. 
De koffieochtend is donderdag 
25 juni van 10.00 tot 12.00 uur 
in de Bibliotheek Velserbroek. 
De entree is gratis en koffie of 
thee 0,80 euro. Voor meer in-
formatie: Welzijn Velserbroek: 
023-5388830 / Bibliotheek Vel-
serbroek: 023-5381901

Boodschap-
penservice

WonenPlus - Bent u abonnee 
van WonenPlus en kunt u uw da-
gelijkse boodschappen niet zelf 
doen? Dan kunt u hulp vragen 
aan Monique en haar collega’s! 
Monique is cliënt van De Waer-
den, een organisatie die onder-
steuning biedt aan mensen met 
een verstandelijke beperking 
(www.dewaerden.nl). Monique 
en haar collega’s worden onder-
steund door een begeleider van 
de Waerden. Samen kunnen zij 
er voor zorgen dat u nooit zon-
der suiker, brood of andere pro-
ducten komt te zitten, als u zelf 
niet naar de winkel kunt gaan. 
Voor meer informatie, mail: wo-
nenplus@welzijnvelsen.nl of te-
lefoon: 0255-518888

Ouder en kind 
ochtend in 

de Spil
De Spil - Nog tot en met woens-
dag 1 juli kunnen ( groot)ouders 
met kinderen van 0-4 jaar te-
recht op de ouder kind ochtend 
in buurtcentrum De Spil aan 
de Frans Halsstraat. Daarna is 
er een zomerstop. Tijdens deze 
ontmoetingsochtend kunnen  
kinderen samen spelen terwijl 
de ouders koffie drinken en ge-
zellig met elkaar praten. U kunt 
samen met uw kind meedoen 
aan een korte activiteit, zoals 
een knutselwerkje. Ook kunnen 
eenvoudige opvoedingsvragen 
besproken worden met een van 
de medewerkers. 
De kosten zijn €1,- per keer (ex-
clusief koffie en thee). De och-
tend is van 9.30 uur tot 11.00 uur 
in de grote zaal.

Peuterspeelzaalgroepen op 
bezoek bij de bibliotheek!

Velsen - De kinderen van de 
peuterspeelzalen van SWV 
gaan met ouders en hun juf op 
bezoek bij de bibliotheek. Het 
ene jaar gaan alle speelzalen uit 
IJmuiden naar de bieb, het an-
dere jaar zijn de peuterspeel-
zalen buiten IJmuiden aan de 
beurt.  Dit keer is het onderwerp 
`zand en water`. Op alle peuter-
speelzalen en in de bibliotheek 
wordt voorgelezen uit het boek: 
de blote billen plons van

Judith Koppens & Tineke Mei-
rink. Op woensdagmorgen 3 ju-
ni was de groep van `t Tolle-
tje aan de beurt. De ouders en 
kinderen, jongere broertjes en 
zusjes en twee oma`s, staan al 
vroeg voor de deur van de bi-
bliotheek. De leidsters Helen en 
Coby nemen de kinderen mee 
naar boven en zoeken een plek-

je in het theater. Anouk, de me-
dewerker van de bieb, heet ie-
dereen welkom. Anouk leest 
het boek voor en daarna wordt 
er lekker gedanst op een zwem-
badliedje. De peuters gaan sa-
men met hun ouders  spelletjes 
doen die verspreid in de biblio-
theek te vinden zijn. Er is speci-
aal speelzand, een ballenzwem-
bad, een bolderkar en een tent. 
De kinderen krijgen hierbij op-
drachtjes die gerelateerd zijn 
aan het verhaal. 

Er wordt gezellig afgesloten met 
een glaasje limonade en het 
liedje en dan gaan de kinderen 
terug naar de peuterspeelzaal. 

De aandacht voor boeken en 
wat je daar allemaal mee kunt 
doen is weer op een leuke ma-
nier op de kaart gezet!

Huttenbouw Velserbroek
De Koe/Ambulant werk - Hut 
met 2 verdiepingen, hut met 3 
verdiepingen, hut met balkon, 
hut over water, hut op een heuvel 
of hut tussen de bomen het kan 
allemaal tijdens de Huttenbouw 
in Velserbroek. Tussendoor kan 
je boogschieten, katapult schie-
ten en aan andere spannende 
spellen meedoen. Tieners van 10 
t/m 14 jaar kunnen samen met 
vrienden en vriendinnen deelne-

men. De huttenbouw is van 6 t/m 
9 juli, een inschrijfformulier kan 
worden opgehaald bij Jongeren-
centrum de Koe in Velserbroek 
of via alexander@jcdekoe.nl. De 
kosten zijn 25 euro dit is inclu-
sief 5 euro borg, hout, spijkers, li-
monade en elke dag wat lekkers. 
Ook tieners uit Santpoort en 
Driehuis kunnen zich opgeven.
Meer weten? Bel: 06-22921816, 
of mail: alexander@jcdekoe.nl

’t Wolcafé 
De Spil - Maandag 8 juni heeft 
Kansen&Zo 27 prachtige de-
kens, diverse vestjes en tuttel-
doekjes aangeboden aan Stich-
ting Babyspullen. Alles hand 
gemaakt door de enthousias-
te vrijwilligers en deelnemers bij 
Kansen&Zo. Stichting Babyspul-
len maakt startpakketten voor 

(aanstaande) ouders die het fi-
nancieel moeilijk hebben. Vindt 
u het leuk om te (leren) haken 
en of te breiden voor het goede 
doel? 
Kom dan op maandagochtend 
naar het ’t Wolcafé van 9.30 tot 
12.00 uur in Buurtcentrum de 
Spil of bel naar 06-23802814. 
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Driehuis - Zondag 7 juni 
2015 gaat als historische dag 
de boeken in. In de langver-
wachte nacompetitiefi nale 
tussen Velsen 2 (dit seizoen 
thuis nog ongeslagen) en 
Velsen 5 (slechts 1 nederlaag 
sinds begin november) ging 
het vriendenteam van leider/
coach Barry Giesberts er met 
de winst vandoor: 1-2.

Op het zonovergoten Sportpark 
Driehuis viel in de eerste helft 
weinig te genieten. Kansen wer-
den door beide ploegen am-
per gecreëerd. De selectiespe-
lers van Velsen 2 hanteerden 
onder aanvoering van aanvoer-
der Tom Lamers een veel te laag 
baltempo om het compact spe-
lende Velsen 5 echt pijn te doen. 
Steeds weer werd voor de lan-
ge bal gekozen die telkens een 
prooi was voor de sterk spe-
lende Bas de Leeuw, Tom Siek-
man en Paul Danklof. Dirigent 
Rory Pot had het achterin goed 
voor elkaar. Een dood spelmo-
ment, dit seizoen al vaker effec-
tief bij ‘het vijfde’, brak de wed-
strijd open. Reijman-Hinze zet-
te strak voor en de altijd rappe 
Carlos Pereira kwam voor zijn 
man en liep de bal binnen (0-1). 
Velsen 2 verhoogde het tempo, 
maar tot grote kansen leidde dit 
nog niet. Buitenspelers Casper 
Sintenie en Stephan Clarenburg 
waren hun directe tegenstan-
ders allesbehalve de baas en 
dus moest ook voor ‘het tweede’ 
het eerste gevaar uit een dood 
spelmoment komen. De afgesla-
gen vrije trap, na een duikeling 
van Sintenie, viel in de voeten 
van Sander Loogman. Deze aar-
zelde geen moment en volleer-
de de bal met zijn sterke linker-
been achter doelman Van Urk 
die de de bal nog licht toucheer-
de (1-1). 
Na de thee barstte de strijd 
daadwerkelijk los. Het tweede 
was zuiniger in balbezit en pro-
beerde voetballend via de fl an-
ken kansen te creëren. Dit resul-
teerde in een hachelijk moment 
in het 5-metergebied van Velsen 

5. Twee superieure reddingen 
van doelman Van Urk en één op 
de doellijn van rots-in-de-bran-
ding Roy van Eck zorgden er-
voor dat de 1-1 op het score-
bord bleef. Aan de andere kant 
was het een aantal minuten later 
óók bijna raak. Een schitterende 
krul van invaller Jeffrey Duine-
veld werd vakkundig door kee-
per Thomas de Vries gepareerd. 
De rebound was voor Reijman-
Hinze, die overigens dit seizoen 
al 18 keer (!) het net vond, maar 
een uiterste krachtinspanning 
van De Vries duwde de bal op 
de paal. 
Captain Alex de Custer (hij ver-
loor welgeteld 0 duels) had daar-
na de winnende op zijn schoen 
maar hij schoot hoog over. Beide 
ploegen deelden nog wat spel-
denprikjes uit, maar veel bete-
kenis had dit niet. De wedstrijd 
sloop langzaam naar het eind, 
totdat de bal in de voeten viel 
van Henk Martens. Kilometer-
vreter Bas Kors verwachtte een 
voorzet bij de tweede paal, maar 
niets bleek minder waar. Met 
een daverende zwabber schoot 
de ‘man van de middencirkel’ 
zijn team naar een verdiende 
voorsprong (1-2). Kolf reageer-
de direct door de geblesseer-
de routinier Mark van Laake van 
stal te halen, wat nog één keer 
tot gevaar leidde in de doelmond 
van Velsen 5. Het houtwerk en 
wederom Van Urk zorgden er 
echter voor dat de overwinning 
binnen was. 
De wilskracht en teamspirit van 
Velsen 5 bleek in deze uitputten-
de strijd sterker dan het voetbal-
lende vermogen van Velsen 2. 
Hoe het bestuur van Velsen de 
ontstane situatie gaat oplossen 
is nog niet bekend. De winnaar 
van de nacompetitie promoveert 
naar de reserve 2e klasse en het 
is aan de beleidsbepalers van 
RKVV Velsen om te bepalen hoe 
dat het komende seizoen wordt 
ingevuld. Beide ploegen kunnen 
op een niveau hoger goed mee-
komen. Het is na de wedstrijd al-
leen nog de vraag wie daar meer 
recht op heeft.

Vriendenteam wint nacompetitie
Velsen 5 op wilskracht 
langs clubgenoten

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant  Het restaurant is 
vanaf 27 mei gesloten i.v.m. de 
zomerstop. Op maandag 3 au-
gustus gaat het restaurant weer 
open.
Open tafel. De eerstvolgende 
open tafel is vrijdag 19 juni: Indi-
sche kippensoep, nasi en vruch-
ten met slagroom. Kosten 6,50 
euro. Aanvang 12.30 uur. Re-
serveren maandag tussen 11-
12 uur.
Optreden Jo Ann op zaterdag 
20 juni om 14.30 uur. Kaartjes 
zijn verkrijgbaar aan het buffet 
en kosten 1,50 euro. Dit is mo-
gelijk gemaakt door de Peacock 
Foundation die het optreden 
aanbiedt aan senioren van de 
Hofstede en andere senioren in 
Velserbroek.
Nieuwe expositie van 2 juni tot 
en met 3 augustus: schilderijen 
en tekeningen van Jan Iskes. Di-
verse onderwerpen zoals IJmui-
dense haventaferelen, industrie 
en schepen, maar ook boerde-
rijen en een stukje Amsterdam. 
Diverse technieken zoals pen en 
krijt. Toegang gedurende ope-
ningstijden van het wijkcentrum 
gratis.

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

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Heer Stompedissel 90 
jaar en actief lid TVS

Santpoort-Zuid - Dinsdag 2 juni is de heer Stompedissel uit 
Santpoort-Zuid 90 jaar geworden. Sinds september 2010 is hij lid 
van TVS. Elke week op dinsdag om 20.00 uur is hij te vinden in de 
Waterloozaal in Driehuis, daar volgt hij de les bodyshape van TVS 
bij Monique Schriever.
De heer Stompedissel heeft jaren turnwedstrijden gejureerd van-
uit de KNGU, dit jaar in april heeft hij tijdens de clubkampioen-
schappen van TVS ook nog als jurylid gefungeerd. Natuurlijk kon 
TVS deze bijzondere verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan. 
Tijdens het lesuur kreeg hij mooie cadeautjes van zijn medespor-
ters en werden er mooie woorden gesproken door Monique. 
Van het bestuur kreeg hij ook de hartelijke felicitaties. TVS hoopt 
dat de heer Stompedissel nog lang lid zal blijven.

Hardloopclinic voor 
leerlingen Vellesan
IJmuiden - Tata Steel heeft vo-
rige week voor 32 Havo-leer-
lingen van het Vellesan College 
een hardloopclinic verzorgd. Een 
van de leden van de hardloop-
groep van het staalbedrijf, de Ta-
ta Steel Runners, gaf de jonge-
ren tips voor de warming-up en 
het voorbereiden op het lopen 
van een hardloopwedstrijd.
,,Het community programma van 
Tata Steel heeft als thema Future 
Generations”, aldus Myrna Klei-
nen, community manager bij Ta-
ta Steel in IJmuiden. ,,Een van de 
speerpunten van dat programma 
is het promoten van een gezon-

de levensstijl onder jongeren in 
de regio. We organiseren onder 
meer clinics voor kinderen bij 
Telstar en ondersteunen de Mar-
quetteloop in Heemskerk, waar 
de speciale Tata Kids of Steel 
Run onderdeel van uitmaakt. We 
hopen dat op 28 juni weer veel 
jongeren aan dit sportieve eve-
nement deelnemen.’’
De Tata Kids of Steel Run start 
op zondag 28 juni op de Jonk-
heer Geverslaan in Heemskerk. 
Inschrijven kan via www.avdem.
nl/marquetteloop of op de dag 
zelf (tot 15 minuten voor de 
start) in De Waterakkers.

www. .nl

www. .nl

File in duinen
IJmuiden - ,,Zaterdag kwam 
ik er achter dat er niet alleen 
rondom de Velsertunnel veel fi -
le was,’’ zegt Larissa Beck. Ze 
was zaterdag met een vriend een 
rondje fi etsen op de mountain-
bike. ,,We gingen een fl inke heu-
vel op in de Kennemerduinen en 
kwamen dit beeld tegen. Ik woon 
al mijn hele leven in IJmuiden, 
maar dit heb ik nog niet eerder 
gezien. (foto: Larissa Beck)
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Versmenu.com: lekker, 
makkelijk en gezond

Regio - Geen tijd of fut om 
boodschappen te doen en te ko-
ken? Maar toch zin in een lek-
kere en gezonde maaltijd? Dan 
biedt Versmenu een uitkomst. 
Versmenu levert smaakvolle en 
voedzame maaltijden, waarbij vi-
taminen, mineralen en voedings-
waarden optimaal bewaard blij-
ven. Het ruime assortiment koel-
verse maaltijden is bij jong en 
oud geliefd om de variatie. Van-
zelfsprekend wordt rekening ge-
houden met verschillende sma-
ken en voedingsgewoonten. 
Naast de reguliere maaltijden 
biedt Versmenu ook een uitge-
breid gecertificeerd dieetassorti-
ment, zoals glutenvrij, lactosevrij, 
hypoallergeen of natriumarm. 
En er zijn vegetarische, vega-
nistische én halalmaaltijden. De 
maaltijden worden op authen-

tieke wijze bereid in gecertifi-
ceerde keukens. Er worden geen 
voorraden aangehouden, alleen 
op bestelling wordt er gekookt.
 
Het menu bestaat per dag uit 
verschillende voorgerechten, 
hoofdgerechten en nagerechten. 
Dankzij de dertien wekelijkse 
menucyclus is Versmenu dé op-
lossing voor dagelijks gevarieerd 
en uitgebalanceerd avondeten. 
De maaltijden worden op een 
vast afgesproken bezorgdag ge-
koeld aan huis bezorgd. Bij afle-
vering is de houdbaarheid mini-
maal zeven dagen, mits bewaard 
in de koelkast. 
Versmenu levert alleen in de re-
gio Noord en Zuid Kennemer-
land. Meer informatie via 06-
10660716, info@versmenu.com 
of www.versmenu.com.

IJmuiden - De politie heeft vrij-
dagmiddag rond 12.30 uur op 
de Planetenweg in IJmuiden een 
agressieve winkeldief opgepakt. 
De verdachte, een 39-jarige man 
uit Driehuis, was door het per-
soneel van een winkel betrapt 
op het stelen van tandenbor-
stels. Toen de man werd aan-
gesproken sloeg hij een perso-
neelslid en ging er te voet van-
door. Voor de deur van de win-
kel bleef het voertuig van de ver-
dachte achter. Op het moment 
dat de agenten het voertuig in-
specteerden werden zij aange-
sproken door een oplettende ge-
tuige. Deze had gezien dat er 
een man rechtsomkeer maakte 
toen hij politie bij de wagen zag 
staan. Na een korte zoekactie 
kon de verdachte door de agen-
ten worden aangehouden. Hij is 
voor verhoor overgebracht naar 
het politiebureau.

Dief slaat 
medewerker

Kid Creole and The 
Coconuts in Haarlem
Regio - Vrijdag 26 juni komt de 
band Kid Creole and The Coco-
nuts naar het Patronaat in Haar-
lem. Het belooft een heerlijk zo-
mers feestje te worden! 
Kid Creole and The Coconuts is 
een Amerikaanse muziekgroep 
rond de zanger en oprichter Au-
gust Darnell (Kid Creole) die sa-
men met zijn trio van glamou-
reuze achtergrondzangeres-
sen (The Coconuts) de tempera-
tuur in de concertzalen tot gro-
te hoogte laat stijgen. De groep 
speelt een aanstekelijke mix van 
vrolijke latin, soepele jazz uit de 

jaren 30 en broeierige up-tempo 
funk. Met tracks als ‘Annie (I’m 
Not Your Daddy)’ en ‘Stool Pige-
on’, allebei wereldhits, weten ze 
nog altijd een sound neer te zet-
ten waarbij het moeilijk is om de 
heupen niet te bewegen. Het op-
treden in Patronaat is de enige 
show die de band in Nederland 
zal geven.
Het concert van Kid Creole and 
The Coconuts begint om 21.00 
uur. Kaarten kosten 25 euro in de 
voorverkoop en 27,50 euro euro 
aan de deur. Zie ook www.patro-
naat.nl.

Velsen-Noord - Tijdens de ate-
lierroute in Beverwijk, Velsen-
Noord en Wijk aan Zee op zon-
dag 14 juni zetten ook de beel-
dend kunstenaars Saskia Sluiter 
en Jan Kroeze de deur van hun 
atelier wijd open. Van  10.00 tot 
17.00 uur kunt u binnenlopen op 
Wijkerstraatweg 162A in Velsen-
Noord om hun werk te bekijken.

Atelierroute  

Eerste RCS Tourquiz
IJmuiden - Wat was de bijnaam van Eddy Merckx? Wie won de 
eerste gele trui? Waar stierf Tommy Simpson? Zomaar een paar 
vragen waarvan de organisatie hoopt dat jij en je team het ant-
woord weten. Op zaterdag 20 juni om 18.30 uur organiseert Retro 
Cycling Shirts in samenewerking met het Witte Theater de RCS 
Tourquiz. De quiz wordt gehouden in het foyer van het Witte The-
ater en heeft als thema de Tour de France. Strijd met je team om 
de hoofdprijs: eeuwige roem en een Retro Cycling Shirt naar keu-
ze. Uiteraard zijn er meerdere prijzen te winnen.
Je kunt winnen door de meeste vragen goed te hebben die in 6 
verschillende rondes gesteld worden. Daarnaast zijn er nog twee 
aparte rondes waarbij degene die als laatste overblijft een leuke 
tussensprintprijs wint. Een team bestaat uit minimaal 2 en maxi-
maal 4 personen. Er kunnen in totaal 100 personen meedoen, 
dus geef je snel op via www.retrocyclingshirts.com/nl/rcs-tour-
quiz. Deelname is gratis. 
Je kunt er nog voor kiezen om na afloop van de quiz naar de wie-
lerfilm Ventoux te gaan. Kaarten kosten 8,50 euro en zijn een-
voudig online te bestellen via www.wittetheater.nl. Ventoux draait 
vanaf 20.30 uur in de grote zaal. Tijdens de pauze van de film 
wordt het winnende team bekend gemaakt. Zie ook www.witte-
theater.nl.

Meisjesvoetbal OG
Haarlem - Voetbalvereniging 
Onze Gezellen met een bloei-
ende meisjesafdeling is op zoek 
naar meisjes van 5 tot 13 jaar die 
het leuk vinden om een balletje 
te trappen. Om meisjes kennis te 
laten maken met OG wordt zon-
dag 14 juni tijdens het jubileum-
weekend samen met SportSup-

port een voetbalactiviteit gehou-
den. Dat is van  16.00 tot circa 
17.30 uur. Tussen 16.30 en 17.30 
uur wordt een voetbalclinic ge-
geven door dames van de Telstar 
selectie.Dus ga langs op zondag 
14 juni en neem gerust een vrien-
dinnetje mee. Onze Gezellen, Van 
der Aartweg 16 in Haarlem.

IJmuiden - De renovatie van 
de Lange Nieuwstraat gaat iets 
meer dan 12 miljoen euro kos-
ten. De plannen staan inmid-
dels vast en de voorbereiding 
is gestart. De renovatie is een 
groot project, over de volledige 
lengte van de straat, 1,5 kilome-
ter, en van gevel tot gevel. Eerst 
wordt de nieuwe riolering aan-
gelegd en aansluitend wordt de 
straat volledig nieuw ingericht, 
waarbij veel aandacht is voor de 
verkeersveiligheid en leefbaar-
heid. Ook wordt rekening ge-
houden met optimale voorzie-
ningen en doorstroming voor 
het openbaar vervoer, onder 
meer voor de R-netlijn die van-
af 2017 gaat rijden. Een van de 
grootste veranderingen is dat er 
straks aan beide zijden van de 
Lange Nieuwstraat een fietspad 
komt, wat de overzichtelijkheid 
op kruisingen moet verbeteren. 
De aanbestedingsprocedure is 
inmiddels ook gestart. De ge-
meente hoeft niet alles alleen 
te betalen. De provincie betaalt 
5.815.000 euro mee, als investe-
ring in het HOV. De werkzaam-
heden op de Lange Nieuwstraat 
starten na de zomer en duren 
ruim een jaar. 

12 miljoen 
voor renovatie 
Lange Nieuw

Rabobank Starterscafé
Regio  - Woensdag 24 juni houdt 
Rabobank IJmond het Star-
terscafé. Tijdens deze avond la-
ten ze zien wat er komt kijken bij 
de aankoop van een eerste huis. 
Tevens is er de mogelijkheid om 
kort in gesprek te gaan met een 
financieel adviseur. Er is boven-
dien een woonmarkt met onder 
andere makelaars, notarissen en 
een woonspecialist uit de regio 
IJmond.
De economen van de Rabobank 
voorzien de komende twee jaar 
een verdergaande groei van de 
woningmarkt. Ben jij van plan om 
binnenkort je eerste huis te ko-
pen of ben je je op dit moment 
aan het oriënteren? Dan ben je 
vast nieuwsgierig naar wat er al-
lemaal bij komt kijken. Waar be-
gint de zoektocht naar je eerste 
koophuis? Hoeveel kan je lenen 
en welke hypotheek kan je afslui-
ten?  Hoe maak je een goede be-

rekening van de maandlasten? 
Wat is de Nationale Hypotheek-
garantie (NHG)?
Als je een eerste huis gaat ko-
pen komt er nogal wat op je af. 
Het is nieuw en er zijn zaken die 
je goed moet uitzoeken. Rabo-
bank IJmond helpt hier graag bij 
en met het Starterscafé en beant-
woordt alle woonvragen.
Het Starterscafé vindt plaats 
in het Telstar Stadion in Vel-
sen-Zuid en duurt van 18.30 tot 
21.30 uur. Wil jij erbij zijn 24 juni? 
Meer informatie en aanmelden 
via de website www.rabobank.nl/
ijmond.  In het nieuwsbericht van 
het Starterscafé staat een link 
naar de speciale eventsite waar je 
je kunt aanmelden. Heb je vragen 
of wil je meer informatie? Neem 
dan telefonisch contact op met 
de afdeling Financieel Advies via 
023-5133500 of e-mail naar: par-
ticulieren@ijmond.rabobank.nl.
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Velsen-Noord – Bij een zwaar 
ongeval op de Basisweg in 
Velsen-Noord zijn in zondag-
nacht drie gewonden geval-
len. De ravage was enorm.

Een auto met drie inzitten-
den vloog even na één uur uit 
de bocht, schoot dwars door 
een stenen gebouwtje heen en 
kwam tegen een hek tot stil-
stand. Wonder boven wonder 
wisten de drie mannen op ei-
gen kracht uit het autowrak te 
komen. Drie ambulances kwa-
men ter plaatse om hen te be-

handelen aan hun verwondin-
gen. De slachtoffers zijn vervol-
gens naar verschillende zieken-
huizen in de omgeving vervoerd.
De brandweer kwam ter plaatse 
om de situatie veilig te stellen. 
Het stenen gebouwtje, eigen-
dom van het hoogheemraad-
schap, was door de aanrijding 
volledig ingestort. Onderdelen 
van het bouwwerk waaronder 
balken en platen waren in de 
auto terechtgekomen. Het mag 
een wonder heten dat de inzit-
tenden de crash hebben over-
leefd. (foto: Mizzle Media)

Ravage en gewonden bij 
ongeval op de Basisweg

High tea voor De Luchte
Leerlingen Ichthus 
Lyceum pakken uit
Driehuis - Drie derdejaars 
VWO-leerlingen van het Ich-
thus Lyceum hebben vorige 
week een high tea georgani-
seerd in serviceflat De Luch-
te. Dit allemaal in het kader 
van hun talentstroom ‘inter-
nationalisering’. De leerlin-
gen pakten uit met allemaal 
lekkere hapjes voor 65 be-
woners van De Luchte. Thuis 
waren al taarten, muffins, 
brownies en sandwiches 
bereid. Onder het genot van 
thee en koffie werd er ge-
smuld van de lekkernijen. 
De ouderen waren enthou-
siast en bedankten de leer-
lingen met applaus. Voldaan 
ging iedereen naar huis. 

WVIJ huldigt nieuwe 
clubkampioenen

IJmuiden - Op 19 mei en 2 ju-
ni heeft Zwemvereniging Water-
vrienden IJmuiden de jaarlijk-
se clubkampioenschappen ge-
houden. Tijdens deze onderlin-
ge competitie kunnen wedstrijd-
zwemmers ondervinden wie van 
hen, op de vier verschillende 
wedstrijdslagen, de snelste van 
de vereniging is. 
Daarnaast zijn de clubkampi-
oenschappen voor de brevet-
zwemmers (de kinderen die na 
hun C-diploma de verschillende 
wedstrijdslagen en technieken 
leren) de mogelijkheid om een 
eerste wedstrijd te zwemmen. 
Zij streden om medailles op de 
50m schoolslag en 50m vrije 
slag. Onwennig stonden ze aan 
de start, maar desondanks heb-
ben ze een prima prestatie neer-
gezet. Chris Bakker (school) en 
Jens Schaap (vrij) haalden goud. 
Bij de meisjes waren beide me-
dailles voor Sintayehu Sanders. 
Gelukkig gingen alle deelnemers 
met één of twee medailles naar 
huis.
Bij de jongens A/B (8-11 jaar) 
wist Bart de Waard op de 50m 
schoolslag dicht bij Sander Mol 

te blijven, maar hij kwam aan het 
eind toch nog net te kort. Bij de 
meisjes in deze leeftijd toonde 
Julia Leisenheimer karakter. Met 
een gebroken neus, waardoor ze 
vanuit het water moest starten, 
wist ze toch nog brons te halen 
op de 50 meter school. Haar zus-
je Felina Leisenheimer won bij 
de meisjes 14/15 jaar op 100m 
school. Bij de jongens vanaf 16 
wist Rik Hofland het Lars Botte-
lier knap lastig te maken, maar 
Lars trok toch aan het langste 
eind.
De kampioenen van 2015 zijn 
Sander Mol, Jamie-Lynn Dijkhui-
zen, Mathijs Mol, Grace Struijs, 
Sem Clots, Tessa Bakker, Lars 
Bottelier, Melissa Brussaard, Leo 
van Overmeeren en Mariska Mi-
chel. Wedstrijdcoördinator Johan 
Mol spreekt van een geslaagde 
wedstrijd, al vond hij het jammer 
dat er behoorlijk wat afzeggin-
gen waren. De vereniging maakt 
zich nu op voor de laatste wed-
strijd van het seizoen. Op 27 ju-
ni organiseert WVIJ het evene-
ment IJmuiden Buiten in het bui-
tenbad van zwembad de Hee-
renduinen.

Zaterdag werd er bij ons aan de 
Rijksweg, onder toeziend oog 
van hun vader, door een meisje 
van 13 en jongetje van 10 aan-
gebeld.
Wat was hun boodschap? Zij 
hadden op de weg voor ons 
huis, een auto met forse snel-
heid door zien rijden, nadat de-
ze een zwarte poes had aange-
reden. De poes is strompelend 
door de bosjes naast de wie-
len van die auto gaan liggen en 
blies zijn laatste adem uit, ver-
telde zij met trillende stem.
De kinderen hadden hun vader 
de opdracht gegeven om te zoe-
ken bij wie deze poes hoorde. 
Bij de eerste woning hadden zij 
de eigenaar al te pakken.
Ik heb de poes (nadat zij hem 

hadden aangewezen) opgepakt 
en samen met de kinderen naar 
binnen gebracht en op een stoel 
in de serre gelegd.
Onder het drinken van een co-
laatje en een wijntje, hebben zij 
het hele relaas verteld. Ze waren 
diep onder de indruk van de-
ze grote misdaad, en vonden dat 
zoiets niet kan, mag en bestraft 
moet worden.
Moraal van dit verhaal: kinder-
leed met een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid én onze Blac-
ky is er niet meer! Wat zou on-
ze wereld er anders uit kun-
nen zien.
Mijn dank aan Ronald, Adissa 
en Yaniek Hamers.

Henk Schoorl, Velsen-Zuid

Dit betreft het artikel van vorige 
week: Liever woonwagens dan 
apartementen.

Ik wil in de eerste plaats de-
ze krant en de bewoners van de 
Reptonstraat in Velserbroek be-
danken voor hun medewerking 
bij dit artikel. De belangstelling 
voor bewoning van de woonwa-
gens op dit braakliggende stuk 
terrein lijkt groot te zijn.

Het is alleen jammer dat de ac-
countmanager woonwagens van 
de gemeente Velsen geen enke-
le moeite heeft genomen om mij 
te bellen, dat was wel beloofd. 

Ik wens de bewoners van de 
Reptonstraat sterkte met hun 
strijd met de gemeente.

Toon van Wijnen, Santpoort-
Noord

Velsen-Zuid - Van 18 juni t/m 
30 augustus 2015 is op Buiten-
plaats Beeckestijn de tentoon-
stelling Water en Weerbaarheid; 
Buitenplaats Beeckestijn en de 
komst van het Noordzeekanaal 
te zien. De expositie neemt u 
mee op reis door de geschiede-
nis van het landschap rondom 
Buitenplaats Beeckestijn en de 
ingrijpende veranderingen daar-
in door de aanleg van het Noord-
zeekanaal in 1865. 
150 Jaar geleden ging de eer-
ste schop de grond in voor het 
graven van het Noordzeekanaal. 
11 Jaar zou het project in be-
slag nemen; een turbulente pe-
riode met ingrijpende verande-
ringen voor het landschap rond-
om Beeckestijn. In de oorspron-
kelijke plannen zou Buitenplaats 
Beeckestijn zelfs plaats hebben 
moeten maken voor deze nieu-
we vaarweg. Naar het schijnt is 
de oorspronkelijke route verlegd 
onder druk van de familie Bo-
reel, die in het bezit was van bui-
tenplaats Beeckestijn en het na-
burige Waterland. Veel beeldma-
teriaal voor deze tentoonstelling 
komt uit de collectie van Chiel de 
Weers en is door zijn erven be-
schikbaar gesteld.
Dat Buitenplaats Beeckestijn be-
waard is gebleven tot op de dag 
van vandaag, is dus niet zomaar 
vanzelfsprekend. Het Noord-
zeekanaal heeft nog steeds in-
vloed op het landschap om ons 
heen. Een deel van de tuinen 
van Beeckestijn wordt omgeto-
verd tot beeldentuin met schat-
ten uit de zee. Hier wordt duide-
lijk gemaakt wat handel over wa-
ter voor invloed kan hebben op 
ons milieu. De kunstwerken, ge-
maakt door verschillende kun-
stenaars, zijn geheel gemaakt 
van restmateriaal en nodigen het 
publiek uit tot interactie. 
Deze tentoonstelling wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
Kattendijke/Drucker Stichting, 
de J.C. Ruigrok Stichting en de 
Gemeente Velsen. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Reis door 
historie van 
het kanaal

Velsen - Volgens nieuwe re-
gelgeving moeten alle fiets- en 
voetpaden een naam krijgen. 
Daarom heeft Velsen er een 
aantal nieuwe namen bij voor 
bestaande paden. Het gaat om 
het Dichterspad, Egelantier-
pad, Dauwbraampad, Kamper-
foeliepad en Hondsdrafpad. 
Misschien een leuk doel om 
binnenkort in de vrije tijd de 
nieuwe paden in de gemeen-
te Velsen op te zoeken en te 
kijken waar deze heen leiden. 
De nieuwe namen zijn nodig 
in verband met rechtszeker-
heid, vindbaarheid en commu-
nicatie. De naambordjes zullen 
binnenkort worden geplaatst.

Zoekpaden





11 juni 201548

IJmuiden - Zondag 14 juni 
is er in Speeltuin Zeewijk aan 
de Orionweg 700 een gezelli-
ge middag met onder andere 
een springkussen, vier op een 
rij, dartspel, schminken, lote-
rij en een spetterend optre-
den van Dumo. De speeltuin 
gaat om 13.00 uur open en de 
entree bedraagt 0,50 euro per 
persoon. Deze speeltuin is heel 
veilig voor kleine kinderen.

Extra gezellig 
bij Speeltuin 

Zeewijk

Velsen - Dinsdag 16 juni draait 
RTV Seaport radio alleen maar 
nummer 1 hits uit de rijke ge-
schiedenis van 50 jaar Ne-
derlandse Top 40. Van 7.00 tot 
17.00 uur brengen Bob Evers, 
René Verstraten en Erik Beek-
man alleen de allergrootste on-
der de aandacht. RTV Seaport is 
te beluisteren via FM 107.8  Zig-
go Kabel 89.0, digitaal 915 en 
www.rtvseaport.nl.

Dolle Dinsdag 
op RTV Seaport

Midzomerfestival op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Tijdens het Mid-
zomer Buitenplaatsenweekend 
op 20 en 21 juni openen verschil-
lende buitenplaatsen in Kenne-
merland hun deuren voor het 
publiek. De tweede editie vindt 
plaats op Buitenplaats Beecke-
stijn in Velsen-Zuid. Het belooft 
een bruisend festival te worden 
met activiteiten voor het hele ge-
zin. Dit vroegere lusthof van de 
Amsterdamse regentenfami-
lie Boreel biedt een zomers pro-
gramma aan vol muziek, thea-
ter, workshops, rondleidingen en 
lekker eten en drinken. Zie ook 
www.cultuurcompagnie.nl/mid-
zomerfestival   
Het programma biedt voor ieder 
wat wils! Hakim, bekend van Se-
samstraat, nodigt je uit voor zijn 
theatervoorstelling. Laat je ver-
rassen door een voorstelling van 
Tartrek, theatersport en improvi-
satie uit Haarlem. Geen voorstel-
ling is gelijk dankzij de inbreng 
van het publiek.
Liever fysiek bezig? Doe dan 
mee aan een van de workshops 
Yoga, Kung Fu Wing Chun of Es-
sentrics –  de nieuwste sensatie 
onder de workouts overgewaaid 
uit de USA. Circustrucs krijg je 
eindelijk onder de knie met hulp 
van Circus Doe Het Zelf. Crea-
tievelingen kunnen aan de slag 
met het thema ‘Pracht en Praal’ 
tijdens de schilderles in de tui-
nen. Of duik in de wereld van de 
swingende Braziliaanse muziek 
tijdens de percussieworkshop. 
Ook de muziekliefhebber wordt 
niet vergeten. Geniet van optre-
dens van onder andere Madelief 

en de Brandnetels, Tamar en de 
Cornetoos.
Geïnteresseerd in verhalen van 
vervlogen tijden? Ga dan mee 
met een van de rondleidingen en 
kom meer te weten over de rijke 
historie van buitenplaats Beec-
kestijn en haar tuinen.
Speel Oudhollandse spelletjes of 
pimp je eigen midzomermasker. 
Samen met Ap Esenbrink maak 
je van afval de engste Beec-
ke-stijnmonsters. Voor de aller-
kleinste festivalgangers is er een 
poppenkast en brengt verhalen-
vertelster Carla Beeckestijn op 
een sprookjesachtige wijze tot 
leven. Houd je van een verkleed-
partijtje? Leef je uit en kom in de 
stijl van de 17de of 18de eeuw en 
maak kans op een mooie prijs!
Even bijkomen? Neem dan 
plaats in de kappersstoel in de 
openlucht of laat je verwennen 
met een heerlijke (voetreflex)
massage. En proef ambachtelijke 
hapjes en drankjes bij de kraam-
pjes van de Trotsmarkt.
Het Midzomer Buitenplaatsen-
weekend is onderdeel van Bui-
tenplaatsen in Beeld, een pro-
gramma waarin de buitenplaat-
sen in Kennemerland als cul-
tuurhistorische identiteit cen-
traal staan. Met het program-
ma maakt Cultuurcompagnie 
Noord-Holland buitenplaatsen 
zichtbaar, enthousiasmeert zij 
nieuwe partijen voor samenwer-
king en bevordert zij onderlinge 
samenhang door bestaande en 
nieuwe arrangementen en acti-
viteiten op te nemen in een jaar-
programmering. Buitenplaatsen.

Bewegen voor Malawi
Santpoort-Noord - In navol-
ging van  het succes van vorig 
jaar, houdt de stichting Malawi.
kom op zondag 14 juni weder-
om de Ride for Malawi. Jong en 
oud kunnen dan verschillende 
afstanden wandelen of fietsen 
voor het goede doel. De start en 
finish zijn op het Broekbergen-
plein in Santpoort-Noord. De 
starttijd kan door de deelnemers 
zelf worden gekozen.
Dit jaar is het thema van spor-
tieve tocht ‘Santpoort Beweegt!’ 
De organisatoren willen daar-
mee benadrukken dat het eve-
nement voor en door Santpoor-
ters wordt georganiseerd. Meer 
dan veertig plaatselijke winke-
liers en ondernemers sponsoren 
de actie. Het liefst zien zij dat ie-
dereen uit Santpoort en de wijde 
omgeving meedoet.
Op 14 juni kan vanaf 11 uur wor-
den gestart met de fietstochten 
over 25, 50 of 100 kilometer en 
de wandeltochten over 15 en 25 
kilometer. De routebeschrijving 
geeft ook uitleg over wat er on-
derweg kan worden gezien. Er is 
bij de start gratis koffie, thee en 
limonade en voor de langere af-
standen bovendien snijkoek en 

sportdrank. Het inschrijfgeld be-
draagt 10 euro per persoon, kin-
deren betalen 5 euro. Daarvoor 
krijgt men na afloop ook nog een 
klein souvenir uit Malawi. De in-
schrijving kan ter plekke, maar 
liever vooraf via de website van 
de stichting: www.malawikom.
org.
Deze stichting is in 2007 opge-
richt door artsen en personeels-
leden van het Kennemer Gast-
huis, die het West-Afrikaan-
se Malawi in hun hart hebben 
gesloten. Zij willen in dit ont-
wikkelingsland de gezondheid-
zorg verbeteren door het inrich-
ten van operatiekamers, het be-
schikbaar stellen van bijvoor-
beeld bloeddrukmeters en be-
ademingsapparatuur en het op-
zetten van tools & skills projec-
ten, waarmee levens kunnen 
worden gered.
Bij de start en finish op het 
Dorpsplein is er op 14 juni het 
nodige vertier. Zo staan er twee 
bijzondere fietsen van Rijwiel-
huys Santpoort, waarmee kleine 
wedstrijdjes kunnen worden ge-
reden, en is er vanaf 16.30 uur 
een loterij en een veiling van di-
verse producten uit Malawi.  

Van Musicalschool Blijmond
Musical Sendana en 
het magische kristal

IJmuiden - Op 14 juni om 
13.30 en 16.00 uur presenteert 
musicalschool Blijmond uit Be-
verwijk haar spiksplinternieuwe 
musical Sendana en het magi-
sche kristal in het Witte The-
ater in IJmuiden. Deze nieu-
we musical is van de hand van 
het schrijversduo Charis en Erik 
de Ruijter, tevens de drijvende 
krachten achter musicalschool 
Blijmond. Charis tekende voor 
het script, de regie, choreogra-
fie et cetera, terwijl Erik de mu-
ziek componeerde en produ-
ceerde.
Sendana en het magische kris-
tal is een sprookjesmusical 
voor alle leeftijden. In het mid-
den van de aarde vinden we 
het wonderlijke land Sendana, 
het land dat bestaat bij de gra-

tie van de fantasie, verlicht door 
het magische kristal. In Senda-
na is alles zoals je het zelf ver-
zint. Op een kwade dag wordt 
het magisch kristal beschadigd 
door een aardbeving, verdwijnt 
het magisch licht en begint de 
kwade macht te groeien. De 
inwoners van Sendana kun-
nen niet meer fantaseren. Bete-
kent dit het einde van Sendana 
en haar sprookjeswezens? Wie 
heeft de macht het kristal te re-
pareren en Sendana te redden?
Bijzonder: De voorstelling van 
13.30 uur wordt voor slecht-
horenden ondersteund door 
een doventolk. Lengte van de 
voorstelling is 1,5 uur met pau-
ze. Entree 10 euro. Kaarten via  
www.wittetheater.nl. Zie ook 
www.blijmond.nl. 

Pubers en geld: 
ouderavond in 

stadhuis
Velsen - Maandagavond 22 ju-
ni is in het stadhuis van Velsen 
een ouderavond Pubers en geld. 
Hoe voorkom ik het eeuwige ge-
zeur van mijn puber over geld? 
En hoeveel kleedgeld moet ik ge-
ven? Vraagt u zich dat als ouder 
ook wel eens af? Jongeren willen 
tegenwoordig meedoen aan al-
le trends. En dan straks ook nog 
studeren, kan je beter lenen of 
eerst werken en dan sparen?
Annemarie van Gaal, bekend van 
het TV- programma ‘Een dubbel-
tje op zijn kant, is 22 juni in de 
gemeente Velsen. Zij geeft ad-
vies over het omgaan met zak-
geld en over het nieuwe leenstel-
sel voor studiefinanciering. Daar-
naast geeft theatergroep Play-
Back door middel van rollenspel-
len tips aan ouders voor een goed 
gesprek met hun puber over geld.
De ouderavond vindt plaats op 
maandag 22 juni in de Burgerzaal 
van het stadhuis van Velsen, Du-
dokplein 1 in IJmuiden. Woont u 
in de gemeente Velsen en bent u 
vader of moeder van een puber in 
de leeftijd van 14 tot en met 18 
jaar? Dan bent u van harte wel-
kom. De avond start om 19.00 uur 
en wethouder Arjen Verkaik ver-
zorgt de opening. De bijeenkomst 
sluit om uiterlijk 21.30 uur.
De toegang is gratis. U kunt zich 
voor deze avond opgeven door 
vóór 17 juni te laten weten met 
hoeveel personen u komt via 
mailadres schuldhulpverlening@
velsen.nl.

Nieuwe balkonschermen
IJmuiden - Aan de Schiplaan 
wordt deze weken hard gewerkt 
aan de buitenzijde van de ge-
bouwen. Tijdens deze renovatie 
worden plaatselijk nieuwe ba-
lustrades geplaatst, ook worden 
de bestaande balkonschermen 
opnieuw van een kleurtje voor-
zien. Dat gebeurt natuurlijk van 
laag tot hoog en natuurlijk is er 
een grote hijskraan nodig om de 
schermen veilig op hun plaats te 
tillen. Dat is wel een leuk plaat-
je waard. (foto: Herman van der 
Woud)
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Vergunningen Sail 2015
Tussen 19 en 23 augustus is het 
weer Sail Amsterdam. Op woens-
dag 19 augustus gaan de grote 
zeilschepen naar Amsterdam en 
op 23 augustus komen ze weer te-
rug. Voor feestelijkheden op eigen 
grond of langs het kanaal gelden 
dan strenge veiligheidseisen.

De parades met bezienswaardige 
grote zeilboten op het Noordzeeka-
naal zijn een belangrijk onderdeel 
van Sail Amsterdam. Tijdens de Sail 
In, op woensdag 19 augustus 2015, 
varen de zeilschepen in colonne van-
uit IJmuiden naar Amsterdam. Op 
zondag 23 augustus 2015 varen de 
zeilschepen tijdens de Thank You 
Parade (Sail Out) door het kanaal 
weer terug naar de Noordzee. Voor 
de exacte tijden verwijzen wij u naar 
de website www.sail.nl. 

Vergunning aanvragen
Heeft u plannen om langs het Noord-

zeekanaal op eigen grond activitei-
ten te organiseren? Weet dan dat er 
op het gebied van (brand)veiligheid 
strenge eisen worden gesteld. Tij-
dens de Sail In en Sail Out zijn evene-
menten in de openbare ruimte langs 
het Noordzeekanaal niet toegestaan.

Tijdens de Sail In op woensdag 19 
augustus zijn langs het kanaal in Vel-
sen-Zuid vier standplaatsen aange-
wezen. Aanvragen voor vergunnin-
gen moeten vóór 1 juli 2015 binnen 
zijn. Alle benodigde informatie voor 
het aanvragen van een gebruiks-, en/
of evenementenvergunning, stand-
plaatsvergunning, onthe�  ng arti-
kel 35 DHW kunt u vinden via het di-
gitaal loket op de website www.vel-
sen.nl. Kijk ook bij de Bekendmakin-
gen van de gemeente Velsen, elders 
in deze editie van de Jutter/de Hof-
geest. Voor vragen kunt u terecht bij 
het Team Evenementen, tel. 2055-
567200, of evenementen@velsen.nl. 

As zaterdag 13 juni wordt voor de 
37e keer Beeckestijnpop georga-
niseerd. Dankzij de inzet van ve-
le trouwe vrijwilligers is het festi-
val nog altijd gratis toegankelijk. 
En daar is de organisatie maar wat 
trots op. Maar ze wil meer. Beec-
kestijnpop moet groeien naar 
een duurzaam popfestival: min-
der gebruik van stroom en fossie-
le brandsto� en.

Beeckestijnpop wordt gehouden op 
een terrein waar verder geen voor-
zieningen zijn als stroom, water of ri-
oolaansluitingen. Het festival is ge-
heel a� ankelijk van dieselaggrega-
ten voor de stroomvoorziening. Ui-
teraard zijn de aggregaten van tegen-
woordig een stuk zuiniger en milieu-
vriendelijker, maar het doel is 100 % 
verbruik van duurzame energie. 

Green-Battery
Samen met Green-Battery heeft de 
organisatie de technische mogelijk-
heden van accugebruik onderzocht. 
De omvang van Beeckestijnpop is 
zodanig dat het mogelijk is om het 
festival geheel op accu’s te draaien. 
Helaas was dit logistiek en fi nanci-
eel gezien nog niet haalbaar. Wel zal 
een deel van de stroomvoorzienin-
gen worden opgevangen door accu’s. 
Dit jaar zal er gebruik gemaakt wor-
den van accu’s met een totaal vermo-
gen van 8 kW; goed voor minimaal 1 
opbouw- en 1 a¤ ouwdag zonder ag-
gregaten. Daarnaast zal de nachtver-

lichting worden gevoed door accu’s 
en zal op de overige dagen en de fes-
tivaldag zelf een deel van de stroom-
voorziening geleverd worden door 
Green-Battery.

Stroomplan
Om over te schakelen naar accu’s 
is ook een heel andere manier van 
denken nodig bij de opzet van het 
stroomplan. Hoeveel stroomver-
bruik heb je precies wanneer nodig? 
Met accugebruik valt er beter af te 
stemmen op de behoefte en kunnen 
er aanzienlijke besparingen op ener-
gieverbruik worden gerealiseerd. 
Het bedrijf Watt-Now zal een ener-
giemonitor uitvoeren. Met de resul-
taten van deze metingen verwacht de 
organisatie volgend jaar een nog ef-
fi ciënter stroomplan te kunnen ma-
ken. 

Blij
Hoe kan het ook anders. Milieuwet-
houder Floor Bal is maar wat blij met 
deze milieuvriendelijke aanpak, die 
ook wordt toegepast bij festivals als 
Oerol. “Minder gebruik van stroom 
en fossiele brandsto© en. Een goede 
zaak en extra reden om er een groot 
feest van te maken.” 

Het initiatief van Beeckestijnpop en 
het regionale bedrijf Green-Battery 
wordt  ondersteund door de gemeen-
te Velsen, Natuurmonumenten en 
Omgevingsdienst IJmond. (foto: Ka-
rin Dekkers)

Omleiding Beeckestijnpop
Zaterdag 13 juni 2015 
start voor de 37e keer 
het Beeckestijn Pop-
festival  op het Land-
goed Beeckestijn in 
Velsen-Zuid.  Vanwe-
ge asfalteringswerk-
zaamheden is het 
voor automobilisten 
vanuit Haarlem/Am-
sterdam niet moge-
lijk om het festival te 
bereiken via de Park-
weg/Amsterdamse-
weg in Velsen-Zuid.  
Zij zullen met behulp 
van borden worden 
omgeleid.

Kom op de fi ets !
Bezoekers worden ge-
adviseerd zoveel mo-
gelijk met de fi ets naar 
Beeckestijnpop te ko-
men. Of met het open-
baar vervoer. Let op! In 
verband met de omlei-
dingen worden bezoe-
kers uit de noordelijke 
IJmond die met bus 74 
vanaf Beverwijk reizen, 
geadviseerd de halte 
Parkweg te gebruiken. Een goed al-
ternatief is de trein vanaf Beverwijk 
naar Driehuis. Als je toch met de auto 

gaat, houd dan rekening met een om-
rijdtijd van 5 tot 10 minuten. Meer in-
fo: www.beeckestijnpop.nl/locatie
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vanaf vrijdag 12 juni 19:00 uur
t/m maandag 15 juni 06:00 uur

afgesloten werkgebied
routes naar Beeckestijn Pop

Energiezuinig en milieuvriendelijker

Op weg naar een 
duurzaam Beeckestijnpop
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Tijdens zomermaanden

Verbod voor surfers
In de maanden juli, augustus en 
september zijn kite-en windsur-
fers in zone 1 (het eerste stuk 
vanaf de Zuidpier) zowel in zee 
als op het IJmuider strand niet 
toegestaan. Het is te gevaarlijk 
als de sportbeoefenaars hier in 
aanraking komen met de zwem-
mers. Bovendien is dit strandge-
deelte tijdens het zomerseizoen 
druk bevolkt door zonaanbidders 
en is er geen plaats voor surfers, 
die hun plank naar de zee bren-
gen. 

Voor het activiteitenstrand in zo-
ne 3 (zie a eelding) geldt deze be-
perking niet. Hier is het doorgaans 
minder druk. Op de brede stranden 
van Velsen zou er voldoende ruimte 
voor zowel de recreatieve strandbe-
zoeker als beoefenaren van sport en 
spel zijn. Toch zijn er afzonderlij-
ke zones op het strand aangewezen 
waarbinnen recreatieve en sportie-
ve activiteiten plaatsvinden. Steeds 
vaker signaleren toezichthouders 
en politie op het strand dat kite- en 
windsurfers te dicht langs de kust 
door de recreatiezone varen, wat in 
de zomermaanden gevaar oplevert 
voor zwemmers. Het college heeft 

daarom besloten in de zomermaan-
den kite- en windsurfers in zone 1 
op het IJmuider strand niet langer 
toe te staan. Het spreekt voor zich, 
dat de recreatiestranden in zone 2 
en 4 verboden zijn voor surfers.

Werk aan de weg
Vanaf vrijdag 12 juni 19:00 uur t/m 
maandag 15 juni 06:00 uur is de 
Parkweg/Amsterdamseweg vanwe-
ge asfalteringswerkzaamheden af-

gesloten voor het autoverkeer rich-
ting IJmuiden. Voetgangers en fi et-
sers hebben gewoon doorgang. Zie 
situatieschets.

Kanaalgravers in beeld
Leerlingen van het Vellesan Col-
lege presenteren zaterdag 13 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur hun pro-
ject over de kanaalgravers bij Bi-
bliotheek Velsen. Aan de hand 
van fi lmpjes en ander materiaal 
proberen de leerlingen antwoord 
te geven op de vraag ‘Waren mijn 
voorouders kanaalgravers?’

Tijdens het project zijn de leerlingen 
ingegaan op de geschiedenis van het 
Noordzeekanaal en hebben zij hun 
eigen familiegeschiedenis onder-
zocht. Vervolgens hebben de leer-
lingen fi lmpjes gemaakt over hun 
familiegeschiedenis en de verbon-
denheid met IJmuiden. Ook werden 
IJmuidenaren met een verhaal over 
het Noordzeekanaal of de geschie-
denis van IJmuiden geïnterviewd en 
gefi lmd.

De tentoonstelling, die in samen-
werking met de Stichting Kist is ge-
maakt, is de hele maand juni te be-
wonderen in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden.
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VELSEN

BEREIKBAARHEID IJMUIDEN / VELSEN-ZUID

GEMEENTE VELSEN

TIJDENS WERKZAAMHEDEN TRAJECT
PARKWEG / AMSTERDAMSEWEG

vanaf vrijdag 12 juni 19:00 uur
t/m maandag 15 juni 06:00 uur

afgesloten werkgebied

routes vanuit IJmuiden/Velsen-Zuid
richting Amsterdam/Rotterdam/Haarlem
route vanuit Alkmaar/Beverwijk
richting Velsen-Zuid/IJmuiden

Pas op: bastaardsatijnrups
In het duingebied en op de stran-
den van Kennemerland komt de 
bastaardsatijnrups voor. De brand-
haren van de rups kunnen leiden 
tot huidirritaties. Het advies is om 
contact met rupsen, spinsels en 
nesten te vermijden. Dat meldde 
de GGD Kennemerland afgelopen 
vrijdag. 

De bastaardsatijnrups herkent u aan 
zijn donkere kleur met twee rode 
stippen op de rug. Hij is bedekt met 
bosjes lange geelbruine haren en kor-
te zwarte, brandharen. Hij leeft voor-
al in duindoorns, maar ook in mei-
doorns, sleedoorns, eiken en fruitbo-
men.

Gezondheidsklachten 
De rups heeft brandharen die bij con-
tact ermee een vergelijkbare reac-
tie kunnen geven als de bekende ei-
kenprocessierups. Mogelijke gezond-
heidsklachten zijn heftige jeuk, huid-
uitslag en irritatie van ogen en lucht-
wegen. Ook losse haren, die bijvoor-
beeld worden meegevoerd door de 
wind, kunnen irritatie geven.

Vermijd contact en meld klachten
Vermijd contact met rupsen, spinsels 
en nesten. Draag bedekkende kle-
ding. Bij aanraking moeten huid en 
(zo nodig) ogen goed met water ge-
spoeld worden. Bij ernstige klachten 
kan het nodig zijn contact op te ne-
men met de huisarts. Meld uw klach-
ten ook bij GGD Kennemerland via 
het emailadres mmk@ggdkennemer-
land.nl.

Meer informatie bij GGD Kennemer-
land.
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Inzameling snoeiafval taxus
Van 15 juni tot en met 31 augus-
tus kunnen inwoners van Velsen 
het snoeiafval van de taxusplant 
inleveren. Taxus staat in veel tui-
nen als erfafscheiding of als haag.  
De jonge scheuten en uitlopers 
vormen een belangrijke grondstof 
voor geneesmiddel tegen kanker.  
Elke kubieke meter taxussnoeisel 
is goed voor 1 chemotherapie.

Waar inleveren?
Daarnaast doneert stichting ‘Ver-
groot de Hoop’ 50 euro per kubieke 
meter taxussnoeisel dat wordt inge-
zameld. Het ingezamelde bedrag gaat 
naar Stichting KiKa of een, door de 
gemeente geselecteerde, lokaal goed 
doel dat zich inzet tegen kanker. In 
Velsen kan het snoeisel op 3 plaat-
sen worden ingeleverd bij het afval-
brengstation van HVC aan de Am-
sterdamseweg 10 in Velsen-Zuid, 
het afvalbrengstation van HVC aan 

de Westelijke Randweg (BUKO-ter-
rein) in Beverwijk en de gemeentelij-
ke Wijkpost aan de Wynoldy Daniel-
slaan 53 in Santpoord-Zuid (ma t/m 
donderdag  van 15:30 tot 16:00 uur en 
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur).

Word ook haagdonor!
HVC organiseert de inzameling van 
taxus samen met de stichting ‘Ver-
groot de Hoop’. Alleen de eenjarige 
scheuten van de ‘taxus baccata’ zijn 
geschikt. Het snoeisel mag een leng-
te hebben van maximaal 30 cm en de 
takken mogen niet dikker zijn dan 
1 centimeter. Hieruit wordt de stof 
baccatine gehaald, dat wordt toege-
past in het geneesmiddel tegen kan-
ker. Het is van belang, dat het snoei-
sel schoon is, anders is het niet 
bruikbaar. Gebruik daarom een zeil 
of doek om het snoeisel op te van-
gen. Meer info:  www.hvcgroep.nl en 
www.vergrootdehoop.nl.

Burgerzaken extra open
De vakantietijd komt eraan ! Zijn 
uw reisdocumenten in orde ?

De afdeling Burgerzaken is dins-
dagavond 23 juni van 18.00 tot 
20.00 uur extra open voor het aan-

vragen van paspoorten en identi-
teitskaarten. U dient hiervoor wel 
telefonisch (dus niet digitaal via 
de website) een afspraak te maken. 
Het nummer is 140255 of 0255-
567200.

Gratis zwemmen
Kinderen moeten samen met hun 
vriendjes of klasgenoten bij het 
zwembad kunnen afspreken. Dat is 
niet alleen leuk, maar ook gezond. 
De gemeente Velsen maakt het ook 
voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen mogelijk om in de zo-
mervakantie van zwembad De Hee-
renduinen gebruik te maken. 

Hebt u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en is uw kind tus-
sen 10 en 18 jaar oud ? Dan kunt u een 
aanvraag indienen om uw kind tien 
keer gratis te laten zwemmen.

Ga naar de website van Velsen: www.

velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal loket’ 
en zoek vervolgens op ‘gratis zwem-
men’. U leest dan meer informatie. 
Ook kunt u hier het  aanvraagformu-
lier downloaden. U kunt ook contact 
opnemen met het klantencontactcen-
trum van de gemeente (tel. 140255). 
Let op! Mensen die een uitkering van 
de gemeente Velsen hebben hoeven 
niet te reageren; zij krijgen persoon-
lijk bericht.

Als u een aanvraag hebt ingestuurd 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt u of 
uw kind bij het zwembad een pols-
band voor tien keer gratis toegang.

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de 
buurt onveilig? Dat wil het wijk-
team graag weten en daarom ko-
men ze met een wijkmobiel naar 
u toe. Op vrijdag 12 juni staat  
het wijkteam klaar aan het Bur-
gemeester Weertsplantsoen in 
Santpoort-Noord.

In een wijkteam zitten politie, 
stichting Welzijn, jongerenwerkers, 
wijkplatforms, woningcorporaties 

en de gemeente. Zij zetten zich in 
om alle wijken van Velsen lee� aar 
te houden en horen uw suggesties 
graag. Met al uw opmerkingen, vra-
gen en ideeën over de lee� aarheid 
in de wijk kunt u bij hen terecht. U 
krijgt er een kopje ko¢  e of thee bij.

Het wijkmobiel staat er van 14.00 
tot 16.00 uur. Meer informatie of 
vragen bij Rob Plessius, relatie-
manager gemeente Velsen: 0255-
567369. 

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er fi les op de N203 
en N246, omdat er geen goede 
oost-westverbinding is tussen de 
A8 en de A9. Deze verkeersproble-
men leiden bovendien tot ernstige 
overlast in Krommenie en Assen-
delft, zoals sluipverkeer, geluidhin-
der en slechte luchtkwaliteit. Het 
project Verbinding A8-A9 zoekt 
daar een oplossing voor.

Er worden zeven alternatieven onder-
zocht om de verbinding te verbete-
ren. Maar wat de één een prima oplos-
sing vindt, is voor de ander helemaal 
niet wenselijk. Er is een artikelense-
rie gestart, waarin voor- en tegenstan-
ders per alternatief vertellen waarom 
dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt 

duidelijk gemaakt welke verschillen-
de, en soms tegengestelde, belangen 
er spelen.

Alternatief 3 is het zogenaamde ‘Golf-
baanalternatief ’, dat loopt van de A8 
rechtdoor naar de A9; het is feitelijk de 
kortste verbinding. Een van de voor-
standers van dit alternatief is Rijks-
waterstaat. De Heemskerkse Golfclub 
is tegen. Hun argumenten staan op de 
website www.verbindinga8-a9.nl in 
woord en beeld (kort fi lmpje).

De samenwerkende partners zijn de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen, Uitgeest,  Zaanstad, de stads-
regio Amsterdam en de Provincie 
Noord-Holland.
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Textielcontainer verplaatst
De textielcontainer van OIG die 
jarenlang op het Velserduinplein 
stond (bij de markt) is begin ju-
ni verplaatst naar het Dudokplein 
(tussen gemeentehuis en Albert 
Heijn). In de toekomst komen bij 
alle grote supermarkten textiel-
containers.

In Velsen wordt oud textiel door de 
stichting OIG ingezameld, gesor-
teerd en verkocht. Op 12 plaatsen 
in de gemeente staan ondergrondse 
containers voor textiel-inzameling. 
Daar kunt u het hele jaar door uw ou-
de kleding en ander textiel kwijt. Ie-
der jaar zamelt OIG zo’n 300.000 
kilo textiel in en dat levert geld op, 
waarvoor OIG veel mensen met een 
beperking ontspanning en vervoer 
kan aanbieden.

Ook uw oude sokken
OIG sorteert de kleding eerst. Mooie 
kledingstukken worden in de ver-
koopruimte van OIG in de Indu-
striestraat verkocht (www.oig-ihd.
nl). Het overige textiel gaat naar een 
landelijk sorteerbedrijf. Daar wordt 
het textiel eruit gehaald dat nog ge-
schikt is voor gebruik in Afrika of 
Oost-Europa. Maar ook textiel als 
oude lappen en sokken krijgt er een 
nieuwe bestemming: gebruik voor 
poetslappen, vulling voor matras-
sen etc. 

Scheid uw afval en breng uw ou-
de textiel naar de daarvoor bestem-
de containers in de gemeente (zie 
ook de website van OIG)! Vriende-
lijk verzoek: verpak het textiel goed 
in een afgesloten plastic zak. 

Bloedingsziekte velt 
kastanjebomen in Velsen
Een aantal kastanjebomen in 
de Wijkerstraatweg in Velsen-
Noord is besmet met de kas-
tanjebloedingsziekte.

Deze ziekte wordt veroorzaakt 
door een bacterie die niet te be-
strijden is. De uitval van bomen 
door de ziekte is onvoorspelbaar.  
De gemeente houdt tijdens het 
voorjaar scherp controle op de 
groei, vitaliteit en stabiliteit.  Bij 
de laatste controle is gebleken 
dat de boom voor de Dekamarkt 
in dusdanige staat is, dat deze 
verwijderd moet worden. Anders 

zou deze boom gevaar vormen 
voor de omgeving. Wij zullen bin-
nenkort een aannemer opdracht 
geven de boom te verwijderen.

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 Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad 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 30 
mei 2015 tot en met 5 juni 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
President Steynstraat ong., wijzi-
gingen op verleende vergunning 
w14.000261 (03/06/2015) 9081-
2015;
Peperkers 29, plaatsen wegschuif-
bare balkonbeglazing (05/06/2015) 
9230-2015.

Driehuis 

Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 46, vergroten 1ste ver-
dieping (02/06/2015) 9019-2015.

Velsen-Zuid
Zijkanaal B weg 10, vernieuwen ge-
vel schuur (02/06/2015) 9022-
2015; 
Parkweg 2, renoveren afvalwater-
transportgemaal en kappen boom 
(01/06/2015) 8922-2015.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen 
boom (05/06/2015) 9245-2015;
Duinlustparkweg 49, kappen boom 
(04/06/2015) 9179-2015;
Litslaan 33, plaatsen dakkapel (voor-
gevel)(02/06/2015) 8936-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 48, dakopbouw ach-
terzijde en vervangen kozijnen 1e 
verdieping (01/06/2015) 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 11, vervangen bestaan-
de damwand (08/04/2015) 5487-
2015.

Santpoort-Noord
HOV Velsen deelgebied 1, plaatsen 
damwanden (08/06/2015) 5839-
2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 178, plaatsen woon-
wagen (09/04/2015) 5502-2015.
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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 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
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). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Engelmundusstraat 13, plaatsen 

dakopbouw (09/06/2015) 4915-
2015;
Sluisplein 33-65, interne verbou-
wing en constructieve aanpassing 
begane grond vloer (05/06/2015) 
5500-2015; 
Pegasusstraat 61, plaatsen dakop-
bouw (05/06/2015) 5004-2015;
Kraailook 8, plaatsen aanbouw 
(08/06/2015) 6474-2015;
Zwaanstraat 79, plaatsen erker 
(09/06/2015) 7207-2015;
Pegasusstraat 41, plaatsen over de 
nok dakkapel (09/06/2015) 6255-
2015;
Dudokplein 1, plaatsen groendrager 
(04/06/2015) 5837-2015.

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 2, kappen 4 
bomen (08/06/2015) 7294-2015.

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, aanpas-
sen kantoorgebouw (08/06/2015) 
2798-2015;
Broekbergenlaan 49, realiseren ijs-
salon/lunchroom  begane grond en 
wijzigen 
kantoorruimte op verdieping naar 
woonruimte (05/06/2015) 4512-
2015;
Paramaribostraat 32, plaatsen dak-
kapel (08/06/2015) 6505-2015;
Biallosterskilaan 13, interne verbou-
wing (4/06/2015) 5754-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 104 t/m 174, ver-
vangen 24 balkons (08/06/2015) 
7860-2015;
Coymansstraat 12, aanhelen dak en 
wand eerste verdieping en plaat-
sen twee lichtkoepels en lichttube 
(04/06/2015)
7611-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Verleende omgevingsvergun-
ning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 12 juni 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken, gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Te-
vens is het besluit  in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/ 
meer nieuws/ verleende omgevings-
vergunningen en via www.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0026GIENIEWEG50-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen 
dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen 
dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 

waarop dit besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te tre� en indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld. 
Het betreft: 

Velsen-Zuid
Genieweg 50 - gedeeltelijke wijzi-
ging van stalgebouw naar kantoor-
ruimten en het oprichten van fi et-
senberging met luifel (w14.000243)

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Open dag Volkstuindersvereni-
ging Wijkeroog 12 juli 2015, Wij-
kermeerweg 5 te Velsen-Noord. 
(04/06/2015) u15.003532.
Dorpsfeest Velsen-Noord, 19,20 
en 21 juni 2015, Stratingplant-
soen te Velsen-Noord (08/06/2015) 
u15.002781.

Filmen artikel 2:12 APV
Filmopnames vrijdag 12 juni 2015, 
Middenhavenstraat 54 en omge-
ving ter hoogte van nummer 54 
IJmuiden, Minister van Houtenlaan 
(parkeerterrein) te Velsen-Zuid. 
(08/06/2015) u15.004399

Bekendmaking
Maatregelenverordening Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ 2015 ge-
meente Velsen, 1e wijziging

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in zijn 
vergadering van 21 mei 2015 heeft 
besloten:

1. De Maatregelenverordening Par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 
gemeente Velsen, 1e wijziging vast 
te stellen.

2. De Maatregelenverordening Par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 
gemeente Velsen, 1e wijziging in 
werking te laten treden op 6 ju-
ni 2015 onder gelijktijdige intrek-
king van de Maatregelenverorde-

ning Participatiewet, IOAW en IO-
AZ 2015 gemeente Velsen.

Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking op 
6 juni 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen. Tevens ligt de verordening 
12 weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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Bekendmaking
Beleidsregels bijzondere bijstand 
kosten kinderopvang op grond 
van sociaal medische indicatie 
2015 gemeente Velsen.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 

vergadering van 9 juni 2015 hebben 
besloten:
• De ‘Beleidsregels bijzondere bij-

stand kosten kinderopvang op 
grond van sociaal medische indi-
catie 2015 gemeente Velsen’ vast 
te stellen;

• De ‘Beleidsregels bijzondere bij-
stand kosten kinderopvang op 
grond van sociaal medische in-
dicatie 2015 gemeente Velsen’ in 
werking te laten treden op de eer-
ste dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken 
ter inzage gelegd bij de balie van het 
gemeentehuis. Tevens wordt het be-
leid gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.re-
gelingenbank.nl.

Gemeenteraad Velsen woensdag 17 juni 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 23.00 uur  Deze sessie bestaat uit de volgende onderwerpen:
  • Kleinschalig opdrachtgeverschap
  • Structuurvisie Velsen
  • Bestemmingsplan Spaarnwoude
  • KPN locatie IJmuiden
    
2. Schoonenbergzaal Kunstencentrum Velsen
19.30 – 21.00 uur  
 
3. Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur   1e Bestuursrapportage 2015

PAUZE

4. Schoonenbergzaal  Jaarstukken 2014 gemeente Velsen
21.30 - 23.00 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl
Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit 
de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de sessies vanuit de ove-
rige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk dinsdag 16 juni 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Gemeenteraad Velsen 18 en 25 juni 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Perspectiefnota 2015 Velsen – algemene beschouwingen
7 Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 

2015
8 Impulsprojecten Visie op Velsen
9 Bestemmingsplan Spaarnwoude
10 Kunstencentrum Velsen
11 1e Bestuursrapportage 2015 
12 Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
13 Verordening Sail
14 Perspectiefnota 2015
• Reactie college op algemene beschouwingen
• Debat 
15 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 20 mei 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders van 
Velsen  maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Vel-
sen-Noord’ ter inzage wordt ge-
legd.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Velsen-Noord’ van-
af 12 juni 2015 gedurende zes weken 
ter inzage.

Het plan
Het bestemmingsplan ‘Velsen-

Noord’ voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actua-
lisering toe zijn. Het gebied omvat 
de woonkernen van Velsen-Noord, 
Sportpark Rooswijk en een klein 
deel van het bedrijventerrein Grote 
Hout. Het bestemmingsplan beoogt 
een eigentijdse planologische re-
geling te geven voor dit plangebied. 
Ook worden enkele ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan is in 
te zien bij de receptie van het stad-

huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De 
receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Ook is een 
exemplaar van het ontwerpbestem-
mingsplan in te zien bij de centra-
le bibliotheek, Dudokplein te IJmui-
den. Het bestemmingsplan is daar-
naast digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het iden-
tifi catienummer van het plan is 
NL.IMRO.0453. BP0400VELSEN-
NOORD1-O001.

Gedurende de termijn dat het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen gericht worden aan de 
gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, of per e-
mail aan ro@velsen.nl. Voor mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend 
ambtenaar (telefoon 0255-567200).

IJmuiden, 11 juni 2015

Publicatie beslissingen artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer 
in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Ahmadzai,N. geb. 11-12-1988 
Nazari,G.A. geb.21-04-1956
Altamimi,H. geb. 19-01-1991 
Ni,C. geb.29-01-1958
Azizi,A. geb. 06-05-1987 
Ni,X. geb. 11-07-1992
Boekhout,I. geb. 12-08-1962 
Nieuwenhuizen,R. geb. 28-04-1978
Deijkers,A.H. geb. 21-02-1957 
Pette’,C. geb. 30-06-1981
Dijk van,P.R. geb.14-09-1970 
Pletting,A.R.A. geb. 25-06-1981
Dinis Pinheiro,A.T. geb. 10-09-1985 
Reichman,Y.L. geb. 18-04-1967

Gerel,D. geb.01-03-1994 
Schillings,A.H. geb. 28-09-1969
Hart van ‘t,R.M. geb. 11-05-1996 
Scholder,A. geb. 20-11-1986
Houweling,W. geb 07-04-1992 
Slager,R. geb. 30-08-1966
Kołakowski,J.R. geb. 01-07-1974 
Verdonk,P. geb. 22-04-1972
Midjek,M. geb. 05-01-1996 
Wijkhuizen,R.P.M. geb. 15-08-1957
Nawałka,R.J. geb. 27-01-1971 
Wortman,C.B. geb. 10-03-1968

Voor informatie kunt u terecht bij de  
Publiekszaken, werkeenheid Bur-

gerzaken, 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.

Vergunningaanvragen Sail 2015
In de periode van 19 tot en met 23 
augustus 2015 is in onze hoofd-
stad weer het grote nautisch eve-
nement Sail Amsterdam. De pa-
rades met bezienswaardige gro-
te zeilboten op het Noordzeeka-
naal zijn daar een belangrijk on-
derdeel van. Tijdens de Sail In, 
op woensdag 19 augustus 2015, 
varen de zeilschepen in colon-
ne vanuit IJmuiden naar Amster-
dam. Op zondag 23 augustus 
2015 varen de zeilschepen tijdens 
de Thank You Parade (Sail Out) 
door het kanaal weer terug naar 
de Noordzee. Voor de exacte tij-
den verwijzen wij u naar de web-
site www.sail.nl.

Mogelijk heeft u plannen om langs 
het Noordzeekanaal op eigen grond 

activiteiten te organiseren. Weet 
dan dat er op het gebied van (brand)
veiligheid strenge eisen worden ge-
steld. Voorafgaand aan en gedurende 
de feestelijkheden rond Sail wordt 
in het gebied langs het kanaal streng 
toegezien of bedrijven en personen 
de vereiste gebruiks-, en/of evene-
mentenvergunningen hebben. Als 
dat niet het geval is, kunnen daar 
maatregelen voor getro¥ en worden, 
zoals het opleggen van een dwang-
som.
Evenementen in de openbare ruimte 
langs het Noordzeekanaal tijdens de 
Sail in en Sail Out worden niet toe-
gestaan.

Standplaatsen
Tijdens de Sail In op woensdag 19 
augustus 2015 zijn langs het ka-

naal in Velsen-Zuid vier standplaat-
sen aangewezen: één op de par-
keerplaats links van de pont en drie 
standplaatsen in de omgeving van 
de Torenstraat in het gras. Als u een 
standplaats wilt innemen, kunt u 
een aanvraag voor een standplaats-
vergunning indienen door een aan-
vraagformulier in te vullen via het 
digitaal loket op de website van Vel-
sen. De aanvragen worden op volg-
orde van binnenkomst behandeld. 
Als er meer dan vier aanvragen zijn, 
wordt er geloot.

Buiten deze vier standplaatsen zijn 
er langs het kanaal geen standplaat-
sen toegestaan.

Horeca-ondernemers die een bui-
tentap willen plaatsen bij de ei-

gen horeca lokaliteit kunnen hier-
voor een onthe  ̈  ng artikel 35 van de 
Drank en Horecawet aanvragen. Alle 
benodigde informatie voor het aan-
vragen van een gebruiks-, en/of eve-
nementenvergunning, standplaats-
vergunning, onthe  ̈  ng artikel 35 
DHW, zoals het formulier, de leges 
en bijzonderheden kunt u vinden via 
het digitaal loket op de website www.
velsen.nl.

Voor vragen  kunt u terecht bij 
het team evenementen, tel. 0255-
567200 of evenementen@velsen.nl. 

Vergunningaanvragen moeten vóór 
1 juli 2015 zijn ingediend. Vergun-
ningaanvragen die na  1 juli 2015 
worden ingediend, worden niet meer 
in behandeling genomen.
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