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

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00
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www.tinholt.nl    023 5385550

Dit weekend Havenfestival

IJmuiden - Zaterdag om 12.00 uur barst het Havenfestival IJmond weer los. Twee dagen lang staan de Traw-
lerkade en de Vissershaven volledig in het teken van kunst en cultuur, de visserij en de havens. Het volledige 
programma staat elders in deze krant en is ook te vinden op www.havenfestivalijmond.nl. Dankzij een groot 
aantal sponsors zijn alle activiteiten gratis toegankelijk. (foto: Ko vanLeeuwen)

Politiewagen gecrasht
IJmuiden - Een politiewagen 
die met spoed onderweg naar 
een inbraakmelding was, is 
zaterdagochtend gecrasht in 
IJmuiden. 

Rond kwart over zes ging het 
mis toen de auto in de bocht 
van het Pontplein naar de Ka-
naaldijk uit de bocht vloog en 
via twee verkeerslichten uitein-
delijk op de andere weghelft tot 
stilstand kwam. De twee agen-
ten die in het voertuig zaten, 
zijn door ambulancepersoneel 
nagekeken maar kwamen ge-
lukkig met de schrik vrij. Hun 
voertuig is er minder goed aan 
toe. 
De inbrekers waar de politie-
eenheid naar onderweg was, 
twee IJmuidenaren van 35 en 
43 jaar, zijn gelukkig wel aange-
houden. De mannen werden op 
heterdaad betrapt. Toen agen-
ten arriveerden, zagen zij naast 

het pand een man staan met 
een tas vol goederen. Tijdens 
de aanhouding van de IJmuide-
naar, kregen de agenten door 
dat er nog iemand in het pand 
aanwezig was. Deze inbreker 
wist uit de zaak te vluchten en 
zette het op een lopen. Na een 

korte achtervolging, kon de po-
litie de man aanhouden in de 
Vleetstraat. De verdachten wer-
den overgebracht naar het po-
litiebureau voor verhoor. De 
spullen die het duo bij zich had, 
zijn in beslag genomen. (foto: 
Michel van Bergen)

Velsen - De politie heeft vori-
ge week op de Randweg in Be-
verwijk en woensdagmiddag 
op de Vlietweg in Velserbroek 
verkeerscontroles gehouden. 
In Beverwijk werden 52 auto-
mobilisten en 12 brom- en/of 
snor�etsers gecontroleerd en 
op de Vlietweg werden 51 au-
tomobilisten en 58 brom- en 
snor�etsers gecontroleerd. In 
totaal werd er door de politie 
66 keer proces-verbaal opge-
maakt voor de diverse onveilig-
heden: vele brom- en snor�et-
sers bleken te rijden op een on-
veilig voertuig in verband met 
te hoge constructiesnelheid: 
hiervoor werd door de poli-
tie WOK-meldingen gedaan. 
Meer informatie is te vinden op 
www.rdw.nl. Ook een bestuur-
ster met een begrenzer op haar 
snor�ets viel door de mand en 
een brom�etsbestuurder werd  
voor de derde keer gepakt voor 
het rijden zonder rijbewijs en 
een te hoge constructiesnel-
heid.

Politie schrijft 
66 bekeuringen

Berry Shop 
Generaal Cronjéstraat 124  - 2021 JM Haarlem

van € 299,- € 269,- 

NU € 119,-

BUSINESS 
KOSTUUMS

40% KORTING
NU 40% 
KORTING

Nu 3 stuks 

€ 79,-

KOSTUUMS ALLE 
PANTALONS TRUIEN

40% 
KORTING

ALLE 
ZOMER COLBERTS

ZOMEROPRUIMING!! KOOPZONDAG 24 JUNI

barbecue.nl

	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	Voor 12 uur besteld, 
 morgen in huis!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel 
 geleverd!

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

All-in menu’s

f bel 077 467 72 00

€12,10
p.p.

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Programma deze 
week in de krant!

DEZE 
WEEK 

IN DEZE 
KRANTDEZE WEEK:
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De gemeente wil dat het autoverkeer 
in IJmuiden meer rond het centrum van 
IJmuiden gaat rijden. Hiervoor wordt in 
delen een zogenaamde ‘kleine centrum-
ring’ aangelegd. Een onderdeel van deze 
kleine centrumring is de verbinding tus-
sen het Kennemerplein, via het Van Popta-
plantsoen naar de Julianakade.

Inloop
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt dat tus-
sen 21 juni en 3 augustus ter inzage ligt voor 
inspraak. Op maandag 25 juni kunt u tussen 
19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het W.F. 
Visserhuis aan de Houtmanstraat 1 in IJmui-
den. Hier zullen medewerkers van de ge-
meente persoonlijk dit voorlopige ontwerp 
toelichten. 

Nadat in maart 2017 eerst met bewoners is 
gesproken over plannen voor aanpassingen 
van het verkeer in IJmuiden, heeft de ge-
meenteraad van Velsen in juni 2017 besloten 
dat het Van Poptaplantsoen onderdeel wordt 
van de ‘kleine centrumring’. Er is bepaald dat 
de snelheid op het Van Poptaplantsoen 30 
km/uur blijft. Na dit raadsbesluit is opdracht 
gegeven voor het maken van een (voorlopig) 
ontwerp. Van december 2017 tot en met mei 
2018 is samen met een klankbordgroep van 
bewoners en ondernemers gewerkt aan dit 

ontwerp. Hierdoor zijn al veel aanpassingen 
gedaan die de buurt ten goede komen. Dit ont-
werp gaan nu het formele inspraaktraject in.

Meer informatie
De plannen voor het voorlopig ontwerp kunt 
u inzien aan de balie van het gemeentehuis 
aan het Dudokplein 1 in IJmuiden. En op de 
website van de gemeente Velsen: https://
www.velsen.nl/burger/meepraten-in-vel-
sen/inspraakonderwerpen. Voor vragen of 
een reactie op het voorlopig ontwerp kunt u 
contact opnemen met de heer A. van Poecke 
via het algemene telefoonnummer 14 0255 of 
per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak 
herinrichting Van Poptaplantsoen/ Kenne-
merplein. (impressies: gemeente Velsen).

Herinrichting Kennemerplein 
en Van Poptaplantsoen

• Jaarlijks krijgt het college een overzicht 
van toezicht en handhaving op de kwali-
teit van kinderopvang. In 2017 inspec-
teerde de GGD 44 bestaande kinderdag-
verblijven, buitenschoolse opvang en 
gastouderbureaus. Het eindoordeel is 
dat er volgens de landelijke afspraken is 
gecontroleerd. Het uiteindelijke rapport 
komt te staan op www.waarstaatjege-
meente.nl

• De gemeentearchivaris heeft het colle-
ge geïnformeerd over het beheer van het 
gemeentelijk archief.  Zijn oordeel is dat 
de Archiefwet- en regelgeving over 2016-
2017 redelijk adequaat wordt uitgevoerd 
in Velsen. De archivaris adviseert de ge-
meente wel het digitaal werken een nieu-
we impuls te geven, zodat er niet op pa-
pier én digitaal wordt gearchiveerd.

  Uit het college

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Bram 
Diepstraten  de SportContrainer aan de 
Wijkeroogstraat in Velsen- Noord ge-
opend. Heerlijke fruitsticks, sportie-
ve drankjes, muziek en diverse demo’s 
maakten de opening tot een feestelijke 
gebeurtenis.

Een SportContrainer is een uitklapbare 
zeecontainer, een kruising tussen een sport-

toestel en een buitensportaccommodatie. 
Hierop kun je eindeloos veel sportactivitei-
ten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfi t, 
outdoor fi tness, obstacle runs en survival. 
De mobiele sportplek  staat vier maanden 
lang aan de Wijkeroogstraat en is beschik-
baar voor jong en oud voor een totale body 
work-out. Hierna verhuist de contrainer 
naar een andere plek in Velsen. ( foto: Rein-
der Weidijk)

SportContrainer geopend

Donderdag 14 juni jl. heeft wethouder Bram Diepstraten het startschot gegeven voor de 
opening van de sporttriatlon in zwembad De Heerenduinen voor zo’n 265 leerlingen van 
groep 6 (leeftijd ongeveer 10 jaar) van 8 verschillende scholen: (OBS De Pleiaden, Parnas-
sia, Het Kompas, De Hoeksteen, De Vuurtoren, De Toermalijn, Jan Campertschool, Breder-
ode Daltonschool). De triatlon bestaat uit hardlopen, een stormbaan en zwemmen. Vooraf-
gaand aan het lossen van het startschot werden eerst de spieren opgewarmd op muziek van 
de Hokey Pokey. (foto: gemeente Velsen)

Sporttriatlon in zwembad

Zaterdag 16 juni genoten 150 
kinderen en begeleiders uit Vel-
sen van o.a. dolfi jnen, walrussen 
en zeeleeuwen in het Dolfi na-
rium. Eén keer per jaar worden 
de kinderen van de De Beesten-
Bende beloond voor hun tome-
loze inzet tegen zwerfafval in 
Velsen. Ter afsluiting sloofden 
de dolfi jnen zich uit terwijl DJ 
Ruud Feltkamp de voetjes van 
de vloer kreeg. (foto: gemeente 
Velsen)

Uitje voor de BeestenBende
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In de maand mei was de Bellatrixstraat 
in IJmuiden de ‘straat van de maand’. Er 
was een Italiaanse voorstelling, de Bees-
tenbende kwam voorbij en Bella heeft 
lekker gebakken! Zo was er voor elk wat 
wils.

In de maand mei was de Bellatrixstraat de 
straat van de maand. Op woensdag 9 mei be-
gonnen de feestelijkheden met een heerlijk 
straatfeest. De bewonerscommissie had al-
les goed voorbereid, samen met een aantal 
bewoners. Op donderdag 17 mei genoten de 
bewoners van de Bellatrixstraat van de voor-
stelling ‘Bella Italia’ in de Stadsschouwburg. 
De Italiaanse nummer werden op zijn beste 
IJmuidens (Nederlands) meegezongen. 

Op 30 mei kwamen kinderen van de Bees-
tenbende rondom de fl ats (wooncomplexen) 
zwerfvuil opruimen. En ze hielpen bewo-
ners met het vullen van de plantenbakken. 
Deze planten waren gefi nancierd door het 
project ‘Dijk van een wijk’ van de gemeente 
Velsen. De fl at fl eurde er helemaal van op!

Tot slot gingen 7 bakblikken op reis in de 
Bellatrixstraat. Het project ‘Heel Bella Bakt’ 
begint bij 7 bewoners die een cake gaan bak-
ken voor buren en die zij vervolgens weer 
doorgeven. Al met al kijken we als Sociaal 
Wijkteam terug op een geslaagde maand! 
(foto: Sociaal Wijkteam)

Bellatrixstraat IJmuiden
‘Straat van de maand’

Het havengebied in IJmuiden is al een 
stuk veiliger en schoner. Dat is het resul-
taat van de oprichting van de Bedrijven 
Investeringszone ( BIZ).

De BIZ is o�  cieel sinds 1 januari 2017 van 
kracht en omvat een afgebakend havenge-
bied waarbinnen ondernemers samen in-
vesteren in de kwaliteitsverbetering van 
hun bedrijfsomgeving. Inmiddels zijn ver-
schillende activiteiten uitgevoerd en zijn 
de resultaten goed zichtbaar. Zie foto’s ( 
gemeente Velsen ) voor en na de inzet van 
de BIZ.

Zo is in samenwerking met Zeehaven 
IJmuiden N.V. een camerasysteem ge-
plaatst. Dit camerasysteem is op 5 febru-
ari 2018 o�  cieel in werking gesteld en 
omvat 14 camera’s waaronder 3 kenteken-
registratiecamera’s. Verder is parkmana-
ger Frans Hoogzaad aangesteld om een 
oogje in het zeil te houden. Ook is hij aan-

spreekpunt voor ondernemers en andere 
belanghebbenden. Bij de parkmanager kan 
melding worden gemaakt van zaken zoals 
zwerfafval, defecte straatverlichting of een 
slecht wegdek. Mede dankzij de inzet van 
John van der Kolk en Imo Moussa (hand-
having gemeente Velsen) is het BIZ haven-
gebied schoner geworden. Ook is het digi-
tale platform Chainels beschikbaar voor 
alle ondernemers van havengebied IJmui-
den, de parkmanager, beveiliging, gemeen-
te en politie. Op Chainels verschijnen on-
der andere nieuwsberichten, meldingen en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de BIZ Haven-
gebied IJmuiden kunt u contact opnemen 
met parkmanager Frans Hoogzaad via 
parkmanager@biz-havenijmuiden.nl of 
met het ondernemersloket@velsen.nl.

Op de foto’s (gemeente Velsen) de situatie 
voor en na.

BIZ Havengebied IJmuiden
Goed op weg naar een schoon, 
heel en veilig Havengebied!

Op 21 juni valt het tweede nummer van het .IJmui-
den Magazine op de mat bij alle Velsenaren. Ook 
ligt het magazine op ko�  etafels bij leuke hotspots 
in Velsen, Amsterdam en Haarlem. Als bonus vind 
je in het hart van dit magazine de uitneembare 
Rauw aan Zee-evenementenkalender.

Het magazine dat nu uitkomt is een echt zomernum-
mer met vooral zomerse onderwerpen, evenementen 
en activiteiten. Maar ook de (zee)haven, gebiedsont-
wikkelingen, goed wonen en gewoon genieten komen 
aan bod. Verteld door ‘echte’, bijzondere, bekende en 
minder bekende Velsenaren. Het magazine over, voor 
en door Velsen!

Mocht je het magazine niet hebben ontvangen dan 
kun je op www.ijmuiden.nl na 21 juni de digitale ver-
sie bekijken.(foto: gemeente Velsen)

Tweede nummer .IJmuiden Magazine deze week in de bus

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Situatie
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Vergaderingen Gemeenteraad
Sessie Kunstencentrum Velsen donderdag 28 juni 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd: 19:30 uur.

U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de 
gri�  e 0255 567502. De gemeenteraad Velsen wordt bijgepraat over de actuele stand van zaken 
rondom de fi nanciële problemen bij het Kunstencentrum Velsen.

Raadsvergadering donderdag 28 juni 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd: circa 20:30 uur.

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.
velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoonnummer 
0255 - 567502 of via de mail gri�  e@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-
mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan contact met u op.

De Agenda

Toelaten raadslid
De heer Wijkhuisen is op 7 juni benoemd als wethouder van de gemeente Bloemendaal. Hier-
door is zijn plek als raadslid vrijgekomen. De heer Kuin wordt door D66Velsen voorgedragen 
als nieuw raadslid.

Plaatsen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats op Plan van Scholen 2019-2022
In 2017 had de stichting De Schoolwerkplaats een aanvraag ingediend voor het stichten van 
een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Deze aanvraag is 5 juli 2017 door 
de gemeenteraad verworpen. De Stichting heeft een beroep ingesteld bij de minister. Deze heeft 
het beroep van de Stichting De Schoolwerkplaats gegrond verklaard. De aanvraag ligt daarom 
opnieuw bij de raad. De gemeenteraad moet de gevraagde algemeen bijzondere basisschool nu 
opnemen in het eerstvolgende plan van scholen.

Paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen 
Met ingang van 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening 
te vervallen. Eén van die stedenbouwkundige bepalingen is het mogen stellen van parkeernor-
men. Dit betekent dat vanaf 1 juli de parkeernormen en laden/lossen in bestemmingsplannen 
moeten worden geregeld. Met dit paraplubestemmingsplan worden de geldende parkeernor-
men juridisch planologisch vastgelegd en deze normen gelden voor de hele gemeente.

Gemeenschappelijke Regelingen jaarstukken en begrotingen
De gemeente Velsen werkt op diverse onderwerpen samen met andere gemeenten. Alle afspra-
ken zijn vastgelegd in Gemeenschappelijke Regelingen. Jaarlijks staat op de agenda van de ge-
meenteraad de jaarstukken en de begrotingen. De raad behandelt de volgende stukken:

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude 
Recreatieschap Spaarnwoude is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Vel-
sen, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Amsterdam deelnemen. 
De raad kan een zienswijze indienen over de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018. 
Om de huidige meerjarenbegroting structureel in evenwicht te krijgen, zijn er drie scenario’s 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Jaarrekening 2017, begroting 2019 gemeenschappelijke regeling  Centraal Nautisch 
Beheer 
Centraal Nautisch Beheer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam deelnemen om een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de 
nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied te waarborgen.

Jaarstukken 2017, begroting 2019  en Meerjarenraming 2020-2022 GR IJmond Werkt!
IJmond Werkt! is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest deelnemen om aan de re-integratietaak en de taak op de sociale werk-

voorziening uitvoering te geven.

Ontwerp jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019-2022 gemeenschappelijke rege-
ling Veiligheidsregio Kennemerland 
De Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten 
Velsen, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmerliede – Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort deelnemen. 

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands 
Archief 
Het Noord-Hollands Archief is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar Velsen samen 
met de gemeente Haarlem en het Rijk in deelneemt. Doel van de Gemeenschappelijke Regeling 
is om de archieven van de deelnemende gemeenten op te slaan en voor het publiek toegankelijk 
te maken.

Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en begroting 2019 van de gemeenschappelijke re-
geling Omgevingsdienst IJmond 
De Omgevingsdienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Vel-
sen, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zandvoort en de provin-
cie Noord-Holland deelnemen. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is om bij te dragen 
aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het 
werkgebied.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 
De ReinUnie is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeenten Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen deelnemen. Doel is om de gemeenschappelijke belangen te behartigen die ver-
band houden met de (ver)koop en verhuur van bouwwerken voor de afvalinzameling door HVC. 
Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling op 
het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
Afvalschap IJmond-Zaansteek ( AIJZ)is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeen-
ten Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Zaanstad deelnemen om de gemeenschappelijke belan-
gen te behartigen die verband houden met het aandeelhouderschap in NV HVC.

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim 
en Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kennemerland 
De Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kenne-
merland wordt uitgevoerd door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Regio West-Kenne-
merland (RMC). De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (centrumgemeente), Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort nemen deel aan 
deze regeling. Het doel is zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerkaan-
bod te bieden zodat zij uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Jaarstukken 2017 Velsen 
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met de jaarstuk-
ken: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staan de resultaten op de diverse be-
leidsterreinen. In de jaarrekening staat de fi nanciële verantwoording. De jaarrekening is door 
de accountant gecontroleerd. Uit de jaarstukken blijkt dat het fi nanciële resultaat € 4,6 miljoen 
positief is. 

Vrijgeven en opnemen budgetten in begroting 2018
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is een bedrag toegevoegd aan de Reserve Beleids-
speerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2017, om diverse redenen, nog 
niet waren afgerond te kunnen voortzetten in 2018. 

Afl eggen eed/belofte steunfractielid
De raadsfracties hebben de mogelijkheid zich te laten bijstaan door maximaal twee steunfrac-
tieleden. Een steunfractielid mag deelnemen aan een sessie namens de betreª ende fractie. Een 
steunfractielid mag niet deelnemen aan de raadsvergadering. Een steunfractielid hoeft niet op 
de kandidatenlijst van de laatstgehouden verkiezingen te staan. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 9 juni 2018 tot en met 15 
juni 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 240, kappen 2 bomen 
(10/06/2018) 7799-2018
Herculesstraat 63, plaatsen 2 dakkapellen 
(11/06/2018) 7874-2018
Velserhof 63, vervangen en updaten be-
staande gevelreclame (12/06/2018) 7937-
2018
Gjertsenstraat 8, plaatsen dakkapel voor- en 
achtergevel (13/06/2018) 8029-2018
Haringkade 18, revisie met wijziging op 
reeds vergunde gevel (12/06/2018) 7958-

2018
Berkenstraat 18, plaatsen dakkapel 
(15/06/2018) 8153-2018

Velsen-Noord
Stratingplantsoen/Duinvlietstraat, legali-
seren plaatsen verkoopbord (12/06/2018) 
7910-2018 

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 19, wijzigen construc-
tie (11/06/2018) 7881-2018

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, in gebruik nemen uit-
bouw als dakterras en hierop plaatsen bal-
konhek (10/06/2018) 7804-2018
Nabij Schoterkerkpad en Van Dalen-
laan, aanpassing overweg Santpoort-Zuid 
(14/06/2018) 8146-2018

Velsen-Zuid
Nabij Genieweg 36-38, gebruik weiland 
voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen 
en maken in-/uitrit op N202 (project tij-
delijk t.b.v. 3 evenementen) (13/06/2018) 
7999-2018

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

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Noord
Velserkade 1, aanpassen expeditieruimte en 
bouwen nieuwe hal (11/06/2018) 3015-2018
Reyndersweg 3, plaatsen tijdelijke units 

voor opslag wind- en watersportonderdelen 
(11/06/2018) 5179-2018

Velsen-Zuid
Parkweg ong., vervangen evenementen dis-
play (11/06/2018) 5126-2018        

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 62, realiseren bijgebouw 
met mantelzorg (14/06/2018) 5446-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, uitbreiden van 12 naar 
14 appartementen (13/06/2018) 7193-2018.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 

voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw 
(12/06/2018) 4300-2018
Reaumurstraat 3D en 3E, realiseren 2 wo-
ningen in bedrijfsruimte (12/06/2018) 
4523-2018
Lange Nieuwstraat ong. (KPN locatie), re-
aliseren 57 appartementen en supermarkt 
met parkeerdek (12/06/2018) 33090-2017
Velserduinweg 248 en 248A, wijzigen gevel 
van 2 appartementen (13/06/2018) 6603-
2018

IJsselstraat 10, plaatsen dakopbouw 
(14/06/2018) 6670-2018

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen 
2 dakkapellen (12/06/2018) 5965-2018

Velserbroek
Linie 16, wijzigen bestemming gebruik ber-
ging t.b.v. Bed & Breakfast voor periode van 
10 jaar (13/06/2018) 5521-2018

Geweigerde omgevingsvergunning – re-
guliere procedure

IJmuiden
Griftstraat 16, legaliseren veranda 
(14/06/2018) 5517-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Havenfestival IJmond, 23 juni 2018 van 
12.00 tot 24.00 uur en 24 juni 2018 van 
12.00 tot 17.00 uur, locatie: Trawlerkade 
(14/06/2018) 4042-2018
Circus in de zorg, 27 juni 2018 van 11.00 t/m 
16.30 uur, locatie: parkeerplaats Heeren-
duinweg 6 (14/06/2018) 5829-2018

Velsen-Zuid
Dubwise Village Weekender, 15 t/m 17 juni 
2018, locatie: De Ven (12/06/2018) 3771-
2018
1e MTB Snowplanet Three Nations Cup, 23 
en 24 juni 2018 van 10.00 tot 18.00 uur, loca-
tie: Spaarnwoude (14/06/2018) 1069-2018
Sweets festival 2018, op 23 juni 2018, van 
13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven Spaarn-
woude (18/06/2018) 3440-2018.

Inspraak herinrichting Van Poptaplantsoen, Kennemerplein
De gemeente nodigt belangstellenden 
uit voor de inloopbijeenkomst op maan-
dag 25 juni a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur 
in het WF Vissershuis, Houtmanstraat 1 te 
IJmuiden (restaurant begane grond).

Hier wordt u in de gelegenheid gesteld vra-

gen te stellen en opmerkingen te geven over 
de plannen voor de verbinding tussen het 
Kennemerplein via het Van Poptaplantsoen 
naar de Julianakade in IJmuiden. 

Inzage
Het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor 

inspraak. U kunt het ontwerp vanaf 21 juni 
2018 inzien bij het KCC van het gemeen-
tehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden of op de 
website: https://www.velsen.nl/burger/
meepraten-in-velsen/inspraakonderwer-
pen

Reageren
Schriftelijke reacties kunnen tot 3 augustus 
2018 worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 465, 
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting Ken-
nemerplein en Van Poptaplantsoen’.

Kapmelding
Straat     plaats  soort  reden
Bosboom Toussantlaan voor nr 28  Driehuis Malus  dood
Kompasstraat  tegenover nr 9  IJmuiden Esdoorn  dood
J.P Coenstraat    IJmuiden Haagbeuk dood

Concert orgel 
en hoorn
IJmuiden - Op vrijdag 29 juni 
wordt er in de Nieuwe Kerk aan de 
Kanaalstraat 250 een concert gege-
ven door Piet Hulsbos (orgel) en In-
grid Deen (hoorn).
Hulsbos studeerde orgel en koor-
directie aan het Sweelinck Conser-
vatorium in Amsterdam bij resp. 
Albert de Klerk en Jan Pasveer. In 
1982 was hij prijswinnaar op het 
César Franck Concours in Haarlem. 
Hij is dirigent van een aantal koren, 
waaronder de COV IJmuiden en 
de COV Haarlem. Met beide koren 
voert hij jaarlijks de Matthäus Passi-
on van Bach uit.  Ingrid Deen rond-
de haar hoornstudie af aan het con-
servatorium in Maastricht in 2004. 
Sindsdien coacht ze verschillende 
ensembles, waaronder het beken-
de Kopercollectief. Ze speelt in ver-
schillende orkesten en is als hoorn-
docent verbonden aan het Kun-
stencentrum FluXus in Zaanstad. 
Er worden werken uitgevoerd van 
onder andere Bach, Mozart, Gou-
nod en Saint-Saëns. Het concert be-
gint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. Wel wordt er na a� oop een 
deurcollecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten. (foto: aan-
geleverd)

Open huis RTZ-Velsen 
tijdens Havenfestival
IJmuiden - Tijdens Havenfestival 
IJmond, op 23 en 24 juni, zet Red-
dings Team Velsen haar noodop-
vang voor zeehonden en zeedie-
ren  open voor publiek.
De vrijwilligers laten dan zien dat 
er meer bij komt kijken dan alleen 
een zeehond ophalen en weg-
brengen. Denk aan eerste eer-
ste hulp bij onderkoeling, koorts, 

uitdroging en verwondingen. De 
noodopvang biedt alles om de-
ze dieren te helpen en daarna op 
transport te zetten naar de grote 
opvang. 
De vrijwililgers staan 24 uur per 
dag klaar voor hulp aan zeedieren 
in nood, ook voor overleden zee-
dieren. Zij krijgen geen subsidie en 
zijn geheel afhankelijk van 

Vellesan bezoekt 
Cornelis Vrolijk
IJmuiden - Bij het Vellesan Col-
lege hebben alle derde klassen 
vorige week een bedrijfsbezoek 
gebracht aan Cornelis Vrolijk. In 
twee groepen van 40 hebben de 
leerlingen kennis gemaakt met 
het bedrijf, tijdens het bezoek 
werden de groepen gespitst .
Een groep kreeg een presenta-
tie (gegeven door Cees Bruinink) 
waarin ze hebben gezien dat 
Cornelis Vrolijk duurzaam vissen 
hoog in het vaandel heeft staan, 
daarnaast werden de twee ma-
nieren van vissen door het be-
drijf, demersale (over de grond) 
en pelagisch (met de stroom 
mee) , uitvoerig toegelicht. De 
leerlingen vonden dit een inte-

ressant verhaal. Na de presenta-
tie bracht de groep een bezoek 
aan het eigen koelhuis waarin ze 
ook de koelcel bezochten, het is 
hier -30 graden.
De andere groep bracht een be-
zoek aan een van de schepen die 
in de haven lag, de SCH 181. De 
stuurman gaf een rondleiding 
over het schip, vanaf de brug 
daalden ze langzaam af naar be-
neden, waar ze uiteindelijk in 
het ruim terecht kwamen waar 
de bevoren vis al tijdens de reis 
wordt opgeslagen.
Het bedrijfsbezoek was een mooi 
voorbeeld over hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat. (foto: aan-
geleverd)

giften en donaties. Uw bijdrage 
wordt dan ook zeer op prijs ge-
steld. U kunt supporter worden 
van RTZ-Velsen, want met uw hulp 
kunnen zij deze dieren blijven hel-
pen. De noodopvang van RTZ-Vel-
sen is gelegen aan de Middenha-
ven straat, om de hoek van Haven-
festival IJmond.

Tijdens deze open dagen is ook 
Stichting Dierenambulance Velsen 
aanwezig zijn om te laten zien wat 
zij allemaal doen voor de dieren in 
en om Velsen. (foto: aangeleverd)





08 21 juni 2018

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
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Erik Baalbergen legt wekelijks 
een typisch IJmuidens beeld 
vast, naar aanleiding van de 
actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden biedt. 
Achter elke foto schuilen we-
tenswaardigheden over IJmui-
den. Deze week aandacht voor 
het pand van café De Bruinvis.

Het hoekpand met café De 
Bruinvis en vier bovenliggen-
de appartementen op de hoek 
van de Visseringstraat en de Ka-
naalstraat is omstreeks 1895 ge-
bouwd als woonhuis en kantoor. 
Al spoedig wordt het pand op 
adres Visseringstraat No. 1 in ge-
bruik genomen als kantoor van 
de scheepsagenturen Halver-
hout & Zwart.

De � rma ‘Halverhout & Zwart 
Ship Agents VOF’ vestigt zich 
bij de opening van het kanaal 
op 1 november 1876 bij IJmui-
den. De scheepsagent en car-
gadoor levert de schepen die 
IJmuiden binnenlopen en passe-
ren allerlei diensten. In 1921 ver-
enigt Halverhout & Zwart zich 
met de eveneens sinds 1876 in 
IJmuiden gevestigde � rma Zur-
mühlen & Co tot ‘Vereenigde 
Scheepsagenturen Van Halver-
hout & Zwart en Zurmühlen & 

Co’. Rond 1930 verhuist de � r-
ma naar een ander kantoor in 
de Kanaalstraat. Bij het honderd-
jarig bestaan in 1976 wordt het 
predicaat ‘koninklijk’ verkregen 
en wijzigt de naam in ‘Konink-
lijke Verenigde Scheepsagentu-
ren (KVSA). In 1982 verhuist de 
KVSA van de Kanaalstraat naar 
het Sluisplein, het huidige pand 
van Velison Wonen. Sinds 2009 
huist de KVSA op de vierde ver-
dieping van de Felison Terminal 
bij de kop van de haven.

Terug naar het pand van De 
Bruinvis. Eind 1930 komt het 
hoekpand in de verkoop. In 
1931 wordt het verbouwd naar 
ontwerp van de IJmuidense ar-
chitect N.C. ten Broeke tot ca-
fé met bovenwoning. Het pand 
krijgt onder meer een grote 
teakhouten pui met grote ra-
men op de begane grond. In de 
jaren dertig adverteert de uitba-
ter H. Reehorst met zijn ‘Lunch-
room-Restaurant De Bijenkorf’ 
als Bonds-Café van de A.N.W.B., 
met Heineken’s bieren, een ge-
zellig terras met schitterend ge-
zicht op de sluizen en een prima 
keuken. Ook de naam ‘Café Ree-
horst’ wordt gebruikt. Reehorst 
organiseert jaarlijks tegen de 
kerst ‘groote wildavonden’ waar-
bij ‘Konijnen GRATIS schoonge-
maakt worden’. Waar vind je de-

ze service tegenwoordig nog?

Vanaf 1942 komen we het café 
tegen onder de naam De Bruin-
visch (na de oorlog zonder ‘ch’) – 
soms als ‘Café Boers’ – met uitba-
ter Jan Boers. In 1942 is het café 
op zoek naar werksters, twee ac-
cordeonisten en een slagwerker. 
De traditie van grote wildavon-
den vlak voor de kerst wordt na 
de oorlog voortgezet. Vanaf me-
dio jaren vijftig adverteert het 
café als Hotel Café Restaurant 
‘Bruinvis’. Vanaf begin jaren 60 
is het café het ook trefpunt voor 
‘Sportvissen op de Noordzee’ 
met vissersboten van rederij ‘De 
Bruinvis’. Zelfs meerdaagse trips 
naar zo’n 30 km buiten de kust 
zwemmende mensenetende 
blauwe haaien behoren in 1967 
tot de mogelijkheden… De vis-
tochten op zee zijn nog tiental-
len jaren voortgezet.

Inmiddels staat het café te huur. 
Volgens de verhurende make-
laar heeft de laatste uitbater 
het café 42 jaar met succes ge-
rund. Omdat deze een pensi-
oenwaardige leeftijd heeft be-
reikt en geen opvolger heeft ge-
vonden, is het café met interieur 
verkocht. De nieuwe eigenaar 
verhuurt het café compleet met 
interieur. Een buitenkansje voor 
ondernemende IJmuidenaren?

Havenfestival IJmond 
ook bij Grandcafé Kruiten
IJmuiden – Tijdens Havenfestival 
IJmond presenteren Grandcafé 
Kruiten en restaurant Perron Zee 
live muziek. Op zaterdag 23 ju-
ni speelt de band Crazy & Old en 
zondag 24 juni wordt het 20-jarig 
bestaan van de Raddraaiers ge-
vierd, met Shantykoor Aan Lager 
Wal en Piratenkoor De Smokke-
laars van de Skans.
Dit muzikale festijn wordt bege-

leid door de Hollandse Nieuwe 
van José en een barbecue met 
buitenbar.
Op beide dagen is grandcafé 
Kruiten geopend voor lunch en 
diner en Perron Zee voor diner.  
Grand Café Kruiten en Restau-
rant Perron Zee, Kruitenstraat 1-3, 
IJmuiden. Bel voor informatie of 
reserveren:  0255-540690. (foto: 
aangeleverd)

Hans en Nel Koelemeijer 
in actie voor familiehuis
IJmuiden - Het leven van Hans en 
Nel Koelemeijer uit IJmuiden kent 
veel spannende momenten. Hans 
lijdt al zeven jaar aan een vorm van 
alvleesklierkanker waarvoor hij 
behandeld wordt in het Erasmus 
MC. Regelmatig reizen zij daarom 
af naar Rotterdam waar ze in de 
periodes rondom behandeling en 
controle steevast in het Familie-
huis Daniel den Hoed verblijven. 
,,Dat geeft ons veel rust. Het is al 
spannend genoeg zonder dat we 
met kromme tenen in de auto zit-
ten omdat we bang zijn om te laat 
te komen door de � les” zegt Nel. 
,,Dankzij het Familiehuis kunnen 
kankerpatiënten en hun dierba-
ren dicht bij elkaar blijven, en dat 
is wat je graag wilt.”
De familie Koelemeijer is vol lof 
over de sfeer in het Familiehuis. 
,,Niet alleen geeft het rust, we voe-
len ons ook echt thuis. In de gro-
te keuken kun je zelf koken en ge-
bruik maken van de woonkamer 
en eetkamer. Alle vrijwilligers zijn 
even lief en aardig, niets is hen te-
veel. Als je even je verhaal kwijt 
wilt, staat er altijd wel iemand voor 
je klaar met een luisterend oor. 
Een en al behulpzaamheid - dat is 

kenmerkend voor het Familiehuis!”
Als Hans en Nel horen van de Ac-
tie Warm Hart van KRO en NCRV 
waarbij goede doelen in aanmer-
king kunnen komen voor een do-
natie, aarzelen ze dan ook geen 
moment om ‘hun’ goede doel te 
nomineren. Ze hopen dat het Fa-
miliehuis heel veel stemmen gaat 
krijgen. ,,Het Familiehuis Daniel 
den Hoed heeft het heel hard no-
dig. Ze krijgen geen geld vanuit 
het ziekenhuis of overheid en kun-
nen de donatie besteden om een 
nieuw en groter Familiehuis dicht-
bij het Erasmus MC te realiseren. 
Dat is hard nodig want er zijn heel 
veel kankerpatiënten die hun dier-
baren graag dichtbij willen heb-
ben. Als je partner of kind ziek is, 
wil je dichtbij elkaar zijn.”
Het Familiehuis Daniel den Hoed 
biedt logeergelegenheid aan fa-
milie van kankerpatiënten. Zo 
kunnen ze dichtbij elkaar zijn en 
elkaar steunen in de moeilijke tijd 
van ziekte en behandeling. Wil je 
het Familiehuis steunen met jouw 
stem? www.kro.nl/geven/familie-
huis-daniel-den-hoed. (foto: aan-
geleverd)

IJmuiden - De kringloopwin-
kel van het OIG-IHD aan de In-
dustriestraat in IJmuiden sluit in 
de zomerperiode. De laatste ver-
koop is op woensdag 27 juni. Vanaf 
woensdag 5 september is de win-
kel weer elke woensdagochtend 
open. In de laatste weken gaan alle 
vakantieartikelen,zoals  spulletjes 
voor de camping, strand en water 
met ruime korting weg. Ook bar-

becues, fondue-pannen (vintage) 
en borden, bestek etcetera doen 
aan deze actie mee. Het OIG-IHD 
is geen commerciële instelling. Er 
werken louter en alleen vrijwilligers 
en de gehele opbrengst komt ten 
goede aan ontspanning en vervoer 
voor gehandicapten en ouderen 
in de gemeente Velsen. Tijdens de 
sluitingsperiode worden er geen 
goederen in ontvangst genomen.

Vakantiesluiting OIG-IHD-winkel

Vrij Zijn brengt voorstelling Levenskunst 

Regio - Janet Duijn droomde er 
als kind al van een toneelspeler 
te worden: ,,Dat is er nooit echt 
van gekomen. Ik heb wel auditie 
gedaan in Londen bij een thea-
teropleiding en het scheelde niet 
veel maar ik werd niet aangeno-
men. Uiteindelijk werd ik kwali-
teitsmedewerker bij een bedrijf 
maar het theater bleef me trek-

ken. 
Ik ontmoette een medewerkster 
van het Centrum voor de Kunsten 
in Beverwijk. Ik assisteer daar bij 
de handarbeidgroep voor kinde-
ren. Zij vertelde me enthousiast 
over Vrij Zijn theater. Dat het echt 
iets voor mij zou zijn. Ik besloot 
een kijkje te gaan nemen en wist 
niet wat ik moest verwachten. Ik 

was wel toe aan een heel nieuwe 
ervaring en koos er daarom voor 
om te gaan assisteren op de kos-
tuumafdeling. Iedere vrijdagmid-
dag ging ik vanuit IJmuiden naar 
Alkmaar. Het naaiteam werkte 
hard aan een geheel nieuwe his-
torische collectie voor de produc-
tie ‘Levenskunst’. In dit stuk ko-
men de schilderijen van Caesar 
van Everdingen (1616-1678) tot 
leven. ‘Levenskunst’ is dit week-
end in première gegaan en een 
groot succes. Acteurs, dansers, 
zangers en paarden zorgen voor 
twee uur spektakel op het toneel. 
Nu ben ik betrokken als gast-
vrouw en ontvang de toeschou-
wers. Ik geniet daarvan want ik 
ben heel enthousiast over Vrij Zijn 
en trots op wat we hebben neer-
gezet. Ik hoop dat veel mensen 
komen kijken in het theater aan 
de Madame Curiestraat 2a in Alk-
maar. We spelen gedurende de 
maand juni iedere vrijdag en za-
terdag om 20.00 uur en op zon-
dag om 15.00 uur.’’
Info en tickets www.af-vrijzijn.nl 
(foto: aangeleverd)

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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EXPOSITIES
Museum Beeckestijn: Tentoon-
stelling ‘Anthologie’, tot en met 
1 juli. Open donderdag t/m zon-
dag van 11.00 -16.00 uur; toe-
gang 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Waterwijs voor 
iedereen vanaf 4 jaar tot septem-
ber, woensdag-, vrijdag en zon-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur.

Zee en Havenmuseum IJmui-
den: woensdag, zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’. Drie speurtochten voor kin-
deren. 

21 JUNI

Aftrap zomerprogramma bij 
Beeldenpark Zee van Staal. Het 
beeldenpark komt hierbij spe-
ciaal tot leven. Vanaf 20.00 uur 
aan Reyndersweg, Velsen-Noord. 
www.eenzeevanstaal.nl. (foto: Hi-
chem Braiek)

Muzikantencafé in Muziekfort 
(Fort aan den Sint Aagtendijk) in 
Beverwijk, 19.30 uur. Info: www.
muziekfort.nl. (foto: SimonePho-
tography)

22 JUNI
Super Summer Battle tussen 
vier regionale tennisverenigin-
gen. Bij LTC Groeneveen aan het 
Kerkepad in Santpoort-Noord, 
nabij station Driehuis. Vanaf 
17.30 uur. 

Theatervoorstelling Levens-
kunst van Vrij Zijn in het theater 
aan de Madame Curiestraat 2a in 
Alkmaar. Aanvang 20.00 uur. Ook 
zaterdag 20.00 uur en zondag 
15.00 uur. Zie www.af-vrijzijn.nl. 
(foto: Jean Duijn, aangeleverd)

23 JUNI

Halve �nales Landskampioen-
schappen KNLTB op (tennis)
sportpark Groeneveen, Sant-
poort-Noord, vanaf 11.00 uur.

Havenfestival IJmond, van 
12.00 tot 00.00 uur in haven 

IJmuiden. Zie voor het program-
ma de speciale pagina’s in deze 
krant. 

Landelijk protest luchtvaart-
groei om 13.00 uur op Museum-
plein in Amsterdam. www.vlieg-
hinder.nl.

Open dag RTZ-Velsen, Zeehon-
denopvang, aan Middenhaven-
straat. Met Stichting Dierenam-
bulance Velsen. Ook zondag. (fo-
to: Redding Team Zeedieren)

Reünie Wopsie Topsie, onder-
deel van Sportbond IJmuiden. 
Vanwege het 60-jarig bestaan. 
Aanmelden via FB Wopsie Topsie 
jubileum of wopsietopsie.nl of In-
grid Maas 06-54632514.

24 JUNI
Start hardloopclinic Pierloop 
bij AV Suomi, van 9.30 tot 10.30 
uur. Aanmelden via info@avsuo-
mi.nl. Zie ook www.avsuomi.nl.

Tata-Kids of Steel® Run in 
Heemskerk over 1300 of 3300 
meter vanaf 10.15 uur. Info: www.
avdem.nl/marquetteloop. (foto: 
aangeleverd)

Religieuze bijeenkomst in De 
Kapel, Potgieterweg 4, Bloemen-
daal. Met thema ‘stormen op zee’. 
Aanvang 10.30 uur.

Rondrit met stoomtrein over 
terrein Tata Steel. Vertrek 10.45 
uur, retour 12.30 uur. Vanaf sta-
tion Velserbosch, Wenckebach-
straat 1, Velsen-Noord. Loket 
gaat om 9.30 uur open. Reser-
veren kan via www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl. Meer weten, 
niet reserveren via 06-12129068.

Finales Landskampioenschap-
pen KNLTB op (tennis)sportpark 
Groeneveen, Santpoort-Noord, 
vanaf 11.00 uur.

Havenfestival IJmond, van 12.00 
tot 17.00 uur in haven IJmuiden. 
Zie voor het programma de spe-
ciale pagina’s in deze krant. 

Shantyfestival Perron-Zee, Krui-
tenstraat 1-3, IJmuiden. Met drie 
koren. Toegang gratis. (foto: De 
Raddraaiers, aangeleverd)

Rondleiding beeldenpark Een 
Zee van Staal, vanaf 14.00 uur 
bij ingang Reyndersweg, Velsen-
Noord. Gratis.

▲

25 JUNI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Elke maan-
dagochtend vanaf 10.00 uur van-
af Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17, Santpoort-Noord. Info 
via 023-3031228.

26 JUNI
Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.  

Lezing over bijzondere boe-
renerven in Noord-Kennemer-
land door Landschap Noord-Hol-
land in samenwerking met MOOI 
Noord-Holland en Landerade in 
Huis van Hilde in Castricum, 20.00 
uur. Entree gratis, aanmelden niet 
nodig. (foto: Peter Mol - Land-
schap Noord-Holland)

27 JUNI
Verkoop bij OIG-IHD winkel aan 
de Industriestraat, van 9.00 tot 
12.00 uur. Laatste keer voor de zo-
mervakantie. De volgende ope-
ning is op 5 september. 

NK Scootmobiel op het Circuit 
van Zandvoort vanaf 09.30 uur. 
12 teams van 6 75-plussers bin-
den de strijd aan. Publiek van har-
te welkom, entree gratis. www.
nkscootmobiel.nl. (foto: aangele-
verd)

Heropening Cruyff Court aan 
Pleiadenplantsoen, IJmuiden. 
Voetballen vanaf 14.30 uur. Of-
�ciële opening om 16.30 uur 
met wethouder Diepstraten. Om 
17.00 uur is de start van de Telstar 
Street League. (foto: aangeleverd)

28 JUNI
Koffieochtend in de bibliotheek, 
van 10.30 tot 12.00 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Blessurevrij hardlopen 
met ReStart to Run
IJmuiden - Wilt u (her)starten 
met hardlopen of meedoen aan 
de Pierloop? Heel goed! Hardlo-
pen is gezond voor lichaam en 
geest. U bouwt snel conditie op, 
u voelt zich �tter en gezonder. 
Helaas krijgen veel hardlopers te 
maken met blessures, vooral be-
ginnende lopers gaan vaak te fa-
natiek en snel van start. 

Bent u ook te hard van stapel ge-
lopen? U bent zeker niet de eni-
ge die dit overkomt. Niets is ver-
velender dan een sportblessure 
tijdens uw trainingen in de aan-
loop naar een mooi hardloopeve-
nement, zoals de Pierloop 2018. 
Om geen valse start te maken is 
het verstandig om geleidelijk uw 

hardloopactiviteiten op te bou-
wen. Fysiotherapie Maas zal de 
komende maanden een hard-
loopcursus geven speciaal voor 
mensen die willen (her)starten 
met hardlopen.
Het kan zijn dat u na een perio-
de van blessureleed, inactiviteit 
of ziekte niet meer uw gewenste 
hardloopactiviteiten heeft kun-
nen uitvoeren.  Restart2Run is 
een  hardloopprogramma waar-
bij u onder begeleiding van de 
(sport)fysiotherapeut uw hard-
loopactiviteiten start, herstart of 
verder uitbreidt. 
Het 8 weken durende program-
ma is geschikt voor iedereen die 
op een sportieve en gezonde ma-
nier wil hardlopen. Het doel van 

Restart2Run is om uw vertrou-
wen in het hardlopen terug te 
winnen en blessurevrij uw sport-
doelstellingen te behalen. Dit be-
reiken we door wekelijkse trai-
ningsessies in kleine groepen, 
een persoonlijk afgestemd loop-
schema en individuele sportbe-
geleiding.

Op 3 juli organiseert Fysiothera-
pie Maas een informatiebijeen-
komst over het Restart2Run pro-
gramma. Deelname aan deze bij-
eenkomst is vrijblijvend en gratis. 
Liever direct aanmelden voor het 
Restart2Run programma? Aan-
melden kan telefonisch: 0255-
532211, of per mail: info@fysio-
maas.nl.

Feest en veel voetbal

Heropening Cruyff Court 
met Telstar Street League
IJmuiden - Het Cruyff Court 
aan het Pleiadenplantsoen 
in IJmuiden-Zeewijk is gron-
dig opgeknapt. Op woensdag-
middag 27 juni is de officiële 
en feestelijke heropening van 
het kunstgrasveld. Dit gaat ge-
paard met de nodige festivitei-
ten en uiteraard veel voetbal, 
waaronder een zes tegen zes  
toernooi en een voorronde van 
de Telstar Street League.

Met projecten zoals de Cruy� 
Courts wil de foundation van 
de legendarische voetballer de 
jeugd vooruit brengen door be-
weging. Sport en spel zijn be-
langrijk voor een goede en ge-
zonde ontwikkeling van kinde-
ren. Het maakt ze �tter, het leert 
ze met elkaar om te gaan en helpt 
bij hun persoonlijke ontwikke-
ling.
Het o�ciële moment van de her-
opening is om 16.30 uur, als wet-
houder Diepstraten namens de 

gemeente Velsen met de Johan 
Cruy� Foundation, de nabijgele-
gen Pleiadenschool, de club Tel-
star en de stichting Telstar Thuis 
in de Wijk, Stichting Welzijn Vel-
sen, Sportloket Velsen en Sport-
Support een convenant onderte-
kent waarmee zij samen beloven 
goed op het Cruy� Court te pas-
sen, het te onderhouden en er re-
gelmatig sportactiviteiten voor 
de buurt te organiseren.
Het voetbalfeest begint echter 
al om 14:30 uur met een zes-te-
gen-zes toernooi voor jongens 
en meisjes van tien tot twaalf 
jaar (groep 7 en 8). Ook zal er een 
team van de politie spelen tegen 
een buurtteam. Telstar-directeur 
Pieter de Waard, oud-internatio-
nal Ruud Geels (die nog met Jo-
han Cruij� heeft gespeeld) en an-
dere Telstar-Coryfeeën zijn aan-
wezig en voor de kleintjes is er 
een springkussen en een dart-
voetbalspel.
 Om 17 uur begint de voorron-

de van de Telstar Street League, 
het bijzondere straatvoetbal-
toernooi voor jongens én meis-
jes van 12 tot 17 jaar. Naast het 
voetballen, kunnen zij ook pun-
ten verdienen met een buurtacti-
viteit die goed of leuk is voor de 
wijk. Bijvoorbeeld door te helpen 
bij een buurtfeest of het schoon-
maken van een plantsoen. Een 
team haalt alleen de �nale als de 
buurtactiviteit ook daadwerkelijk 
is uitgevoerd. De �nales zijn na de 
zomer in het Rabobank IJmond 
Stadion, voorafgaande aan een 
wedstrijd van Telstar. 

Naast IJmuiden-Zeewijk op 27 ju-
ni, zijn er ook nog voorrondes van 
de Telstar Street League in Vel-
sen-Noord en op het Homburg-
plantsoen in IJmuiden. Zie voor 
meer info en het inschrij�ormu-
lier www.telstarstreetleague.nl 
en Facebook.com/TelstarStreet-
league of ga naar de buurtsport-
coach bij jou in de buurt.

Knaller bij Zee van Staal
Velsen-Noord – Op 21 juni, de 
langste dag van het jaar, vindt bij 
beeldenpark Een Zee van Staal de 
bijzondere aftrap van het zomer-
programma plaats. In dit bijzon-
dere stukje duin ten zuiden van 

Wijk aan Zee laten veertien inter-
nationale kunstenaars zien wat 
je allemaal met staal kunt doen. 
Met op de achtergrond  de staal-
fabriek van Tata Steel verrijzen de 
kolossale beelden in de groene 

natuur. In dit indrukwekkende de-
cor wordt gedurende de zomer-
maanden elke zondagmiddag 
om 14.00 uur een gratis rondlei-
ding gegeven, met elke week een 
bijzondere culturele toevoeging. 
De ene keer wordt er muziek ge-
maakt tussen de indrukwekkende 
stalen beelden, de volgende keer 
staat de rondleiding in het teken 
van techniek, dichtkunst of ligt de 
nadruk op de bijzondere natuur. 

Dit jaar is er voor het eerst een 
spectaculaire aftrap van het zo-
merprogramma op Midzomer-
avond. Met geluid, beweging en 
verhaal komt het beeldenpark 
eenmalig op een bijzondere ma-
nier tot leven. De avond start om 
20.00 uur, bij de ingang van het 
park, aan de Reyndersweg, iets 
ten zuiden van Wijk aan Zee. De 
toegang is gratis. Meer informatie: 
www.eenzeevanstaal.nl – of op fa-
cebook.  (foto: Hichem Braiek) 
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■   PODIA/ACTIVITEITEN
1  Festivalmarkt
2 Cornelis Vrolijk Hoofdpodium
3 Visplein XL
4 Rabobank IJmond Stage
5 Kinderplein
6 Kunst op de kade
7 Foodplein

● SCHEPEN
 A Rondvaarten
B Clipper Stad Amsterdam 
 (alleen zaterdag)
C SCH-45 (Eurokotter)
D Elfi n (stoomschip)
E Prinses Maxima
F Zaandam
G Goede Verwachting
H Naaldwijk
I Zeilbootjes Nannie van der Wiele
J Adelaar (stoomschip)

HAVENFESTIVAL IJMOND 2018 CULTUREEL PROGRAMMA
Rabobank Hoofdpodium 
Cornelis Vrolijk Hoofdpodium - 
Zaterdag 23 juni 2018
12:00 - 12:15   DJ Storm & Jayden
12:45 - 13:15   Tata Steel Bigband
13:45 - 14:00   Jeugd Orkest IJmond (JOY!)
14:05 - 14:30   Grijs & Koel Kids
14:45 - 15:15   IJHMusementsOrkest
15:45 - 16:15   Sixty Pound
16:45 - 17:15   Benjamin van de Logt
17:45 - 18:15   Encounter
18:15 - 19:00   DJ Braddix
19:00 - 20:00   Full Count
20:00 - 20:45  DJ Braddix
20:45 - 21:45   Drukwerk (met Harry Slinger)

21:45 - 22:30   DJ Braddix
22:30 - 23:00  Local Boyzz
23:00 - 23:30   Danny de Munk
23:30 - 00:00   Local Boyzz

Visplein XL - Zaterdag 23 juni 2018       
12:15 - 12:45   Vrouwenshantykoor 
 Grace Darling
13:15 - 13:45   RATS accordeonband

15:15 - 15:45   Popkoor Zingsation
16:15 - 16:45   Shantykoor ‘t Staende Tuygh
17:15 - 17:45   Drie Vierkante Meter

Rabobank IJmond Stage - 
Zaterdag 23 juni 2018
12:00 - 12:15   Zilte Haringen (duo)
12:20 - 12:35   Tim Oling
12:45 - 13:30   Theaterblok: VISite, Plug In, 
 Viswijven, Zeemeeuw en 
 Aandacht
13:35 - 13:45   DOMWTF
14:10 - 14:25   Marika van Schinkel
14:30 - 15:15   Theaterblok: VISite, Plug In,  
 Viswijven, Zeemeeuw en 
 Aandacht
15:20 - 15:35   Manon Weijers
15:45 - 16:00   Unidos Musicalvereniging
16:10 - 16:55   Theaterblok: VISite, Plug In,  
 Viswijven, Zeemeeuw en 
 Aandacht
17:00 - 17:15 Danceworks

Food Plein - Zaterdag 23 juni 2018
12:00 - 13:00   DJ Braddix
13:00 - 13:30   DJ Storm & Jayden
13:30 - 20:00   DJ Braddix

Straattheater -  Zaterdag 23 juni 2018  
12:00 - 18:00   Schoon
12:00 - 18:00  Together
12:00 - 18:00  Good Old Times

13:00 - 17:00   El Capstok
13:00 - 17:00   Theater van de droom

KNRM-reddingstation IJmuiden - 
Zaterdag 23 juni 2018
12:30 - 13:00   Shantykoor ‘t Staende Tuygh
13:30 - 14:00   Vrouwenshantykoor 
 Grace Darling
14:15 - 14:45   Shantykoor ‘t Staende Tuygh
15:30 - 16:00   Accordeonband RATS
16:15 - 16:45   Popkoor Zingsation

Cornelis Vrolijk Hoofdpodium - 
Zondag 24 juni 2018
12:00 - 12:45   Bigband Soli
13:15 - 13:45   Ampless
14:15 - 14:40   Junior Dance Company
15:00 - 15:30   Funky Diva Ezz
16:00 - 17:00   Van Lent Band

Visplein XL - Zondag 24 juni 2018          
12:45 - 13:15   Shantykoor Nortada
13:45 - 14:15   Zanggroep Sparkle
14:35 - 15:00   Sokkenbuurt Zeemanskoor
15:30 - 16:00   Gezelligheidskoor FF Anders

Rabobank IJmond Stage - 
Zondag 24 juni 2018
12:20 - 12:35   Holly Mollee
12:40 - 12:50   Mia & Fleur (onder begelei-
 ding van Erik de Ruijter)
12:55 - 13:40   Theaterblok: VISite, Zeemeeuw, 

 Viswijven, Plug In en 
 Nagenieten
13:45 - 14:00   Musicalschool Blijmond
14:05 - 14:20   Just Maaike (duo)
14:25 - 14:35   Pepijn & Rosalie
14:40 - 15:25   Theaterblok: Viswijven, Plug In, 
 Nagenieten, Zeemeeuw en 
 Aandacht
15:30 - 15:45   Eva Roosmarijn
15:50 - 16:05   Zoë Gerritsen
16:10 - 16:55 Theaterblok: VISite, Nagenieten,  
 Zeemeeuw, Viswijven en 
 Aandacht
 
Food Plein - Zondag 24 juni 2018
12:30 - 17:00   DJ Braddix
 
Straattheater - Zondag 24 juni 2018
12:00 - 17:00   Janna Handgraaf
12:00 - 17:00   Together
12:00 - 17:00   Good Old Times
13:00 - 17:00   De Boekanier
13:00 - 17:00   El Capstok
13:00 - 17:00   Splash

KNRM-reddingstation IJmuiden – 
Zondag 24 juni 2018
12:45 - 13:15   Zanggroep Sparkle
13:30 - 14:00   Gezelligheidskoor FF Anders
14:30 - 15:00   Shantykoor Nortada
15:30 - 16:15   Sokkenbuurt Zeemanskoor

Cornelis Vrolijk, één van de grote steunpi-
laren van het Havenfestival IJmond, is een 
internationaal visserijbedrijf, actief in de 
vangst, kweek, verwerking en verkoop van 
vis, visproducten en garnalen. Met onze vis-
serij leveren we een belangrijke bijdrage aan 
de voedselzekerheid van miljoenen mensen. 

Als familiebedrijf vissen wij met oog voor toe-
komstige generaties. Dat wil zeggen: met be-
houd van gezonde visbestanden, het mini-
maliseren van de milieubelasting, en goede 
arbeidsomstandigheden. Wij staan voor conti-
nuïteit waarbij wij met respect omgaan met de 

omgeving waarin wij werken. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen staat daarom hoog 
op de agenda. 
Een van de onderwerpen die in dat kader vaak 
voorbijkomt, is afval. Dit onderwerp haalt ook ge-
regeld het nieuws: afval in zee, plastic soep, ach-
tergelaten oude visnetten. Het overboord gooi-
en van afval in de maritieme sector betekent een 
ernstige vervuiling van de zeeën en oceanen. 
De visserij wordt als medeveroorzaker van deze 
vervuiling genoemd. Maar tegelijkertijd is de 
visserijsector misschien wel de enige maritieme 
sector die ook last heeft van het probleem. De vis 
die wij vangen ontwikkelt zich het beste in een 

schone en gezonde omgeving en geen enkele 
schipper is blij met plastic troep in zijn visnet. Alle 
reden om ervoor te zorgen dat er geen afval over 
boord gaat! 
Al een aantal jaar werken we aan verantwoord 
afvalbeheer aan boord. En recentelijk hebben we 
ook de Green Deal Visserij voor een Schone Zee 
ondertekend. Partijen die dit ondertekenen zijn 
overeengekomen dat de maritieme afvalkring-
loop gesloten moet worden door afvalpreventie, 
afvalmanagement en afgiftemaximalisatie. Al 
onze schepen bewaren hun afval aan boord en 
brengen het netjes aan land. Onze pelagische 
vloot heeft afvalscheidingsstations aan boord en 
hier wordt dus al veel gedaan om maximaal te 
kunnen laten recyclen.
Kimo coördineert een project genaamd Fishing 
for litter. In dit project nemen deelnemende vis-
sers ook opgevist afval mee naar de haven. Alle 
visserijhavens in Nederland nemen deel aan dit 
project. De vissers die meedoen, doen dit belan-

geloos. De aan wal gebrachte zakken worden 
kosteloos ingezameld. Een mooie ontwikkeling! 
Een ander maar niet minder zorgwekkend type 
afval is oude netten in zee. Onze schepen ne-
men oude netten mee om terug aan wal. Deze 
kunnen vaak hergebruikt worden. Niet zo lang 
geleden heeft dit hergebruik een andere vorm 
aangenomen en zijn wij een samenwerking aan-
gegaan met Healthy Seas. Zij zorgen ervoor dat 
de oude visnetten omgezet worden in een hoge 
kwaliteit garen, welke gebruikt wordt in kleding, 
vloerbedekking en dus ook sokken. In maart 
2018 werd de eerste lading oude netten bij Cor-
nelis Vrolijk opgehaald in IJmuiden. Van de 25 
ton oud netwerk kunnen ongeveer 650.000 paar 
sokken gemaakt worden. Wij geloven enorm in 
de recycling van ons afval en de investering in de 
circulaire economie. 
Een schone zee betekent een betere leefom-
geving voor de vissen, betere visbestanden en 
voedselzekerheid voor nú en in de toekomst!

Cornelis Vrolijk gaat 
voor een schone zee
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Het Havenfestival IJmond vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 23 en zondag 24 juni. Twee da-
gen lang staat de Trawlerkade volledig in het 
teken van kunst en cultuur, de visserij en de 
havens. Visserij en duurzaamheid zijn dit jaar 
belangrijke speerpunten van het festival. Zo 
wordt in samenwerking met het lokale be-
drijfsleven een Visplein XL ingericht en is er 
door scholieren een kunstwerk gemaakt van 
afval uit de zee. Het evenement staat bol van 
de nautische en culturele activiteiten. Dank-
zij een groot aantal sponsors zijn alle activi-
teiten gratis toegankelijk!

Achter de schermen is door vrijwilligers en pro-
fessionals hard gewerkt aan een programma 
met Havenfestival-klassiekers en verrassende 
activiteiten voor een breed publiek. Een rond-
gang langs de bezoekers, voorafgaande aan de 
editie in 2017, heeft duidelijk gemaakt dat de 
vistafel en de rondvaarten goed scoren, dus die 
onderdelen keren ook dit jaar terug. Daarnaast 
heeft de organisatie goed geluisterd naar de 
wensen op het gebied van het culturele pro-
gramma. Lokale theater- en muziekmakers krij-
gen alle ruimte, terwijl op zaterdagavond alles in 
het teken staat van een gezellig feest op de kade. 
Met de komst van Drukwerk, Full Count, Local 
Boyzz en Danny de Munk lijkt succes verzekerd.

IJmuiden Rauw aan Zee
Net als vorig jaar is IJmuiden Rauw aan Zee, het 
toeristische brandconcept van de gemeente 
Velsen, een belangrijke partner van het Haven-
festival. Om de samenwerking te benadrukken 
is in het voorjaar een visreceptenwedstrijd ge-

organiseerd waaraan tientallen mensen heb-
ben meegedaan. De opdracht was om een ty-
pisch IJmuidens visrecept in te sturen. Een jury 
bestaande uit Nico Waasdorp (Fish & Seafood 
Waasdorp), Debby Kostandy (gemeente Velsen) 
en tv-kok René Pluijm (Pluijms Eetbare Wereld) 
hebben uit de inzendingen drie recepten geko-
zen waarop via Facebook gestemd kon worden. 
Het winnende recept kan tijdens het Havenfesti-
val worden geproefd in het IJmuiden Rauw aan 
Zee-paviljoen (zolang de voorraad strekt). Op 
deze plek kunnen bezoekers ook terecht voor 
meer informatie over de toeristische mogelijk-
heden in Velsen.

Visplein XL
Tijdens het Havenfestival IJmond wordt de op-
richting gevierd van de stichting Noordzeevis 
uit IJmuiden. Belangrijkste doel is om de con-
sumptie van verse vis uit IJmuiden te stimuleren 
door de herkenbaarheid en de verkrijgbaarheid 
ervan te vergroten. Het stichtingsbestuur is 
voornemens om dit merk samen met het lokale 
bedrijfsleven stevig op de kaart te zetten. Op 
de Trawlerkade gebeurt dit onder meer op het 
Visplein XL, waar allerlei activiteiten worden ge-
organiseerd rondom het thema vis. In de loods 
van Kloosterboer (Trawlerkade 30) liggen tien-
tallen soorten Noordzeevis uitgestald waarover 

de hele dag uitleg wordt gegeven. Op de kade 
wordt vis gefi leerd, gerookt en gebakken, vindt 
een visrookwedstrijd plaats en is uiteraard volop 
Hollandse Nieuwe verkrijgbaar. In het IJmuiden 
Rauw aan Zee-paviljoen kan het winnende vis-
recept worden geproefd (zolang de voorraad 
strekt). En als klap op de vuurpijl ligt de SCH-45 
aan de kade, waar het pulskoor wordt gedemon-
streerd en uitleg wordt gegeven over verduur-
zaming van de visserijketen. De komst van deze 
kotter is mogelijk gemaakt door hoofdsponsor 

Cornelis Vrolijk, dat onlangs de Green Deal Visse-
rij voor een Schone Zee ondertekende. Diverse 
toonaangevende bedrijven zijn hiermee over-
eengekomen dat de maritieme afvalkringloop 
gesloten moet worden door afvalpreventie, afv-
almanagement en afgiftemaximalisatie.
 
Schepen
De Vissershaven ligt tijdens het Havenfestival vol 
met interessante schepen. Blikvanger is de Clip-

per Stad Amsterdam, die op zaterdagmiddag 
van 15.00 tot 17.00 uur open schip houdt achter 
het Cornelis Vrolijk Hoofdpodium. Dit dwarsge-
tuigde tall ship is 76 meter lang en beschikt over 
31 zeilen met een totale oppervlakte van 2.200 
vierkante meter. De Stad Amsterdam ligt alleen 
op zaterdag aan de kade. Liefhebbers van his-
torische schepen kunnen zich vergapen aan de 
stoomschepen Elvin (bouwjaar 1932) en de Ade-
laar (1925). De komst van de Elvin wordt moge-
lijk gemaakt door Golden Arrow. Het duurt vier 
dagen om dit schip ‘op stoom’ te krijgen. De ‘war-
me’ machinekamer staat tijdens het Havenfesti-
val open voor bezichtigingen. Dit jaar kunnen de 
bezoekers het stoombedrijf dus echt in werking 
zien. Een aanrader! Ook de Goede verwachting 
van scoutinggroep Michiel Adriaanzoon de Ruy-
ter, de Zaandam van het Zeekadetkorps IJmond, 
het binnenvaartopleidingsschip Prinses Maxima 
van het Maritiem College IJmuiden en de Naald-
wijk (een voormalige mijnenveger van de ma-
rine) liggen weer afgemeerd aan de Trawlerkade. 
De meeste schepen zijn toegankelijk voor het 
publiek, maar dit hangt altijd af van de drukte.

 
Rondvaarten
Dankzij de nautische dienstverleners uit het 
Noordzeekanaalgebied is het ook dit jaar mo-
gelijk om een gratis rondvaart te maken door 
de haven. Vanaf het ponton achter het Corne-
lis Vrolijk Hoofdpodium vinden tussen 12.00 
en 17.00 uur gratis rondvaarten plaats met een 
tender van het Loodswezen en de Vletterlieden, 
het stoomschip de Adelaar (alleen op zaterdag) 
en de Union van het Maritiem College IJmuiden. 
De lange wachtrijen in het verleden hebben 
aangetoond dat de rondvaarten zeer populair 
zijn. Vooraf reserveren is niet mogelijk, bezoe-
kers kunnen gewoon in de rij gaan staan. Bij 
betreding van het ponton waar de rondvaarten 
vertrekken wordt om een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd voor de Stichting Vaarwens. De stichting 
Vaarwens verzorgt het gehele jaar door gratis 
vaartochten met mensen die een zeer slechte 
levensverwachting hebben door een levensbe-

dreigende ziekte. Aan het begin van de Trawler-
kade kunnen bezoekers van het Havenfestival in 
ruil voor een donatie meevaren op verschillende 
reddingboten van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM). De Paragon 
C463 blijft dit jaar gesloten voor bezoekers om-
dat het boorplatform is verkocht.

Entertainment
Van gevestigde namen tot aanstormend talent: 
het Havenfestival biedt sinds jaar en dag een 
podium voor zangers en zangeressen, dj’s, bands, 
theatermakers, dichters, koren en kunstenaars! 
Verdeeld over vier podia vinden in twee dagen 
tijd meer dan 50 optredens plaats. Het Corne-
lis Vrolijk Hoofdpodium staat net als vorig jaar 

naast het boorplatform Paragon C463. Hier zijn 
de hele dag optredens van regionale muzikan-
ten. Zaterdagavond is het groot feest met Druk-
werk, Full Count, Local Boyzz en Danny de Munk. 
Op het Foodplein zorgen dj’s voor de sfeer die 
past bij lekker eten en drinken en de (shanty)
koren doen hetzelfde op het Visplein XL. Op het 
Rabobank IJmond Stage krijgen jonge talenten 
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en lokale theatermakers de kans zich aan de be-
zoekers van het Havenfestival te presenteren. Op 
de kade vindt de hele middag verrassend straat-
theater plaats. Het volledige programma is te vin-
den op www.havenfestivalijmond.nl/programma.

 
Festivalmarkt
Aan het einde van de Trawlerkade, achter het 
Cornelis Vrolijk Hoofdpodium, komt een grote 
festivalmarkt met 35 kramen, waarvan minstens 
tien met oude ambachten. Verschillende maat-
schappelijke organisaties presenteren zich op de 
markt, waaronder Telstar Thuis in de Wijk, Vluchte-
lingenwerk Velsen, de Zonnebloem, het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum, Stichting Vaarwens, SHIP, 
Stichting Zwerfkatten Havengebied en de Stich-
ting Taaislijmziekte. Er zijn ook diverse nautische 
bedrijven op de markt aanwezig en bedrijven die 
leuke koopjes in petto hebben voor de bezoekers 
van het Havenfestival. Op de festivalmarkt worden 
door leerlingen van muziekscholen een presenta-
tie gegeven, is een voetbalactiviteit bij de kraam 
van Telstar en kun je de uitdaging aangaan op 
de klimwand van het Loodswezen. Muziekschool 
Alphenaar en Koel Creative Productions, winnaar 
van de regionale cultuurprijs De Olifant, staan ook 
op de markt. Absoluut een bezoek waard dus!

Veeking Theaterproducties
Op het Rabobank IJmond Stage presen-
teert Veeking theaterproducties diverse acts.
Zo laten leerlingen van de Amsterdamse Thea-
terschool De Trap het publiek kennismaken met 
een kort maar bijzonder theaterstuk onder regie 
van de Santpoortse theater- en poppenmaak-
ster Janna Handgraaf. Living Historie Kennemer-
land speelt Viswijven, het verhaal van het IJmui-
dense viswijf Trijn Klein en haar zus, Blozende 
Bertha. In VISite mag het publiek bepalen wat 
diverse jonge acteurs gaan doen, terwijl mu-
ziektheatergroep Plug In de muzikale omlijsting 
verzorgt. Het geheel wordt aan elkaar gepraat 
door spreekstalmeester én IJmuidenaar Marco 
Mekenkamp die zelf een korte theatermonoloog 
zal voordragen. En als speciale verrassing mag 
het publiek een heel bijzonder gerecht proeven!

Kunst op de Kade
In de hal van Klaas de Boer in de 2e Havenstraat 
exposeren negen kunstenaars uit de IJmond met 

schilderijen, aquarellen, fotografi e en afgietsels 
van vissen. Een spannende mix van stijlen dus! 
De kunstenaars die meewerken aan Kunst op de 
Kade zijn Tania Engelchor, Hans Peeters, Yvonne 
de Vries, Chiel Dekker, Renate van de Berg, Catha-
rina Cleeren, Herman Groen & Peter Spannenberg 
en Renske de Jong. Voor kinderen zijn er activitei-
ten verzorgd door de Bibliotheek. De hal is op za-
terdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur open.
 
Kunstwerk van afval uit zee
Leerlingen van het Technisch College in IJmuiden 
gaan voor het Havenfestival een kunstobject ma-
ken dat volledig vooral bestaat uit plastic afval uit 
zee. Zij worden daarbij geholpen door kunstenaar 
Nikki Kröder van Studio O uit Beverwijk. Plastic is 
een actueel, wereldwijd en groot probleem dat 
op verschillende manieren onder de aandacht 
wordt gebracht. Er worden allerlei oplossingen 
bedacht om plastic afval te verminderen of een 
verandering te brengen in de vervuiling en over-
last die erdoor ontstaat. Om dit onderwerp op 
een technische manier op te lossen, is een enor-
me machine gemaakt die het plastic kan verwer-
ken tot een nieuwe grondstof. Zo kan het plastic 
afval uit zee en haven gerecycled worden en de 
Noordzeevis veilig blijven rondzwemmen. De ver-
werkingsmethode van plastic is geïnspireerd op 
de open source-informatie van Precious Plastic. 
De machine is op het Havenfestival te bewonde-
ren en staat bij het kunstwerk.

Bibliotheek
De Bibliotheek komt dit jaar naar het Havenfes-
tival. Met een stand vol boeken, 3D-kleurplaten, 
voorlezen, prijsvragen en mooie verhalen zijn zij 
te vinden in de hal van Kunst op de Kade. Kom 
langs en win een mooie prijs met je ‘message in 
a bottle’, snuffel lekker tussen de afgeschreven 
Toptitels en jeugdboeken en kom thuis met een 
goede vangst! Ook ben je bij de stand van de Bieb 
aan het juiste adres voor een creatieve opdracht. 
De medewerkers van de bibliotheek kunnen je 
van alles vertellen over de activiteiten in de bibli-
otheek, van DigiTaal tot Boekenpret. Als je tijdens 
het Havenfestival je inschrijft als lid van de Biblio-
theek, ontvang je een leuke Boekenweek-frisbee 
cadeau. Maar wees er snel bij, want op is op!

Telstar
Na zo’n fantastisch seizoen mag de lokale voet-
baltrots natuurlijk niet ontbreken op het Haven-
festival! Alle geledingen van Telstar zijn aanwezig 
op de festivalmarkt achter het Cornelis Vrolijk 
Hoofdpodium: Telstar Horeca, SHIP, de fanshop, 
Telstar Thuis in de Wijk en de Businessclub Telstar. 
De fanshop heeft een primeur, want tijdens het 
Havenfestival is het nieuwe tenue van de Witte 

Leeuwen voor het eerst in het echt te zien én te 
bestellen! De oude Telstar-kleding gaat voor een 
prikkie weg. Met de interactieve kennisquiz van 
Telstar Thuis in de Wijk zijn leuke prijzen te win-
nen. En natuurlijk staat er een pannakooi waar 
de jongste Telstar-fans hun skills kunnen laten 
zien! Voorafgaand aan het festival, tussen 10.00 
en 12.00 uur, zendt NH Sportcafé (met presenta-
tor Leo Driessen) live uit vanuit Lunchroom Bart. 
Publiek is van harte welkom!

Rondleiding havengebied
Laat u tijdens het Havenfestival rondleiden door 
het oude havengebied van IJmuiden, waar he-
den en verleden elkaar ontmoeten! De enthou-
siaste gidsen van de wandelroute Ontdek Oud-
IJmuiden vertrekken alleen op zaterdag om 13.00, 
14.00, 15.00 en 16.00 uur voor een wandeling van 
circa 25 minuten langs historische plekken met 
een verhaal. Bij de startplek naast het rondvaar-
tenponton (te herkennen aan de banners) is ook 
een Lopifi t van Kennemer Loopfi ets te bezich-
tigen. Kijk voor meer informatie op www.ontde-
koudijmuiden.nl of www.kennemerloopfi ets.nl.

Kinderplein
Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten voor de 
kinderen over de hele kade, maar vooral op het 
Kinderplein ter hoogte van Ymuiden Stores. Haal 
een stempelkaart op en ontdek activiteiten zoals 
doelschieten (verzorgd door Stichting Welzijn 
Velsen), klimmen en vrij spelen op het doeplein. 
Schuif aan bij het knutselterras om een mooie 
tekening of ketting te maken. Kinderen zijn ook 
welkom om de theaterworkshop bij te wonen 
onder leiding van Janna Handgraaf. Verder is het 
Pieter Vermeulen Museum aanwezig met een 
‘creatief met vissen’. Nieuw dit jaar is de speur-
tocht. Probeer alle letters op de kade te vinden 
en maak kans op een kleine prijs. In de loods van 
Klaas de Boer kunnen kinderen creatief aan de 
slag met een 3D-kleurplaat van de Bibliotheek 
Velsen of een tekenworkshop van het Kunsten-
centrum Velsen. De zeeverkenners van Nannie 
van der Wiele geven een spannende zeilinstructie 
in de lelievletten die liggen afgemeerd langs de 
Windcat-steiger. De aankleding van het plein en 
schminken wordt dit jaar verzorgd door Scouting 
Wiawaha. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Foodplein
Het Foodplein is dit jaar groter en gezelliger dan 
vorig jaar! Ter hoogte van Trawlerkade 70, aan 
het begin van het festivalterrein, staan zeker acht 
foodtrucks waarin lekkere gerechten worden be-
reid. Van hamburger tot kibbeling en van patat tot 

Hollandse Nieuwe! Uiteraard zorgt de organisatie 
op deze plek voor voldoende zitgelegenheid. Af-
rekenen kan met pin of contant geld. Dit geldt 
ook voor de horecapunten op andere delen van 
het festivalterrein. Er zijn geen muntenkassa’s.
 
KNRM-reddingstation IJmuiden
Tijdens het Havenfestival is het terrein van de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) geopend voor publiek. Op zaterdag kan 
er worden gevaren met oude en operationele 
reddingboten. Donateur worden is gratis varen! 
Reddingsbrigade IJmuiden toont reddingsma-
terieel en geeft informatie over hun werkzaam-
heden. Scheepsmodelbouwgroep IJmond laat 
verschillende scheepsmodellen zien. Het Red-
dingmuseum Den Helder staat er met een kraam, 
er zijn KNRM-artikelen te koop en er is een rom-
melmarkt. Op zaterdag is Radio Beverwijk aanwe-
zig en op beide dagen zijn er optreden van shan-
tykoren. Het doel van de activiteiten is om geld in 
te zamelen voor de KNRM.
 
Naar het festival
De organisatie vraagt bezoekers van het Haven-
festival lopend, op de fi ets of met het openbaar 
vervoer naar de Trawlerkade te komen. Wie toch 
de auto pakt, moet rekening houden met drukte 
in de omliggende straten. In het havengebied 
wordt een P-route uitgezet. Volg de borden en 
instructies van de verkeersregelaars, dan verloopt 
de doorstroming soepel. Net als voorgaande ja-
ren wordt bij onderzoeksinstituut Wageningen 
Imares (voorheen Rivo) een grote fi etsenstalling 
geopend. Hiervoor wordt een vergoeding van 
1 euro gevraagd. Het is niet toegestaan fi etsen 
en bromfi etsen tegen de hekken te plaatsen. De 
Trawlerkade is vanaf 10.30 uur volledig fi ets- en 
autovrij! Ook geparkeerde auto’s moeten dan 
weg zijn. Vanwege de recente gebeurtenissen in 
de wereld ziet de organisatie hier streng op toe 
en schakelt zo nodig de politie in. Alle festivalre-
gels zijn terug te vinden op www.havenfestivalij-
mond.nl/huisregels.
 
Informatie
De belangrijkste informatie over het Havenfesti-
val is te vinden op www.havenfestivalijmond.nl. 
Het laatste nieuws en wijzigingen in het program-
ma worden ook gedeeld via Facebook en Twitter. 
De informatiestand van de organisatie staat op 
het Visplein XL. De vrijwilligers van het Havenfes-
tival zijn te herkennen aan een groenblauw t-shirt 
en een badge. Zij staan onder meer bij de entree-
poort om plattegronden uit te delen.
 
Organisatie
Havenfestival IJmond wordt georganiseerd door 
de Stichting Havenfestival IJmuiden. Het bestuur 
bestaat uit Jakob Klompien (voorzitter), Martijn 
Mewe (secretaris), Dennis van Klooster (penning-
meester), Karin Maat (vice-voorzitter) en Claudia 
Kingma. De projectgroep bestaat uit Claudia 
Kingma (voorzitter/programma), Erica Haasnoot 
(nautisch), Netty Struijs (vrijwilligers), Maike 
Mehlert, Geert Simmer, Hilda Oudendijk (markt), 
Dennis Sintenie, Tom Siekman en Lindsey Koster 
(stagiair). Het Havenfestival wordt geproduceerd 
door Levensgenieters en No Nonsense Produc-
ties. De publiekscommunicatie wordt gecoördi-
neerd door Friso Huizinga, die tevens adviseur 
van het bestuur is. 
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VACATURE TOP 5 juni
Bestuurslid voor Volksuniversiteit Velsen   vac.nr: 1725
Wij zoeken een bestuurslid, � nanciën of contacten onderhouden, 
voor de organisatie. A�  niteit met lesgeven is een grote pre. 

Beeldzorg vrijwilliger bij de Waerden    vac.nr: 1719
Beeldzorg is een ondersteuning op afstand zeg maar. Met beeldzorg 
kun je elkaar zien en met elkaar praten op afstand. 

Wandelgroep begeleider gezocht    vac.nr: 1717
Begeleiden/coördineren van een nieuw te starten groep wandelaars 
(45+). De route uitzetten en goede contactuele eigenschappen.

Vrijwilliger om te helpen bij het diner Breezicht   vac.nr: 1693
Samen met een zorg collega creëer je een gezellig eetmoment dage-
lijks tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Mee eten kan.

Samen naar buiten met een man met een 
verstandelijke beperking   vac.nr: 1565
Met een man van bijna 50 met een lichtverstandelijke beperking en 
ADHD ga je heerlijk even naar buiten om het hoofd leeg te maken. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

De hele zomer door…
Op deze pagina staat het Zomerprogramma van Stichting Welzijn Velsen voor jong en oud. In een aantal centra zullen geen activiteiten plaatsvinden in de zomer-
vakantie, maar in andere centra worden er juist weer extra zomerse activiteiten georganiseerd. Deze vindt u op deze speciale Zomerpagina: ‘De hele zomer door…’ 
Meld u aan of kom langs om mee te doen! Wij zijn er ook de hele zomer door voor u.

OPENINGSTIJDEN 
EN ACTIVITEITEN
De cursussen in Het Terras zijn 
gestopt, maar de ontmoetingsac-
tiviteiten gaan (bijna) de hele zo-
mer door. Maandag, woensdag 
en vrijdag zijn we open. De laat-
ste 2 weken van juli en de eerst 2 
weken van augustus zijn we op 
dinsdag en donderdag gesloten 
(dan is er ook geen warme lunch).
Warme Lunch op dinsdag van 
12.30 tot 13.30 uur en donderdag 
van 12.00 tot 13.00 uur. 
Open tafel op woensdag van 
16.30 tot 18.00 uur.

Het klaverjassen op dinsdag-
avond en vrijdagmiddag gaat de 
hele vakantie door.

SPECIALE LUNCH 
Op donderdag 5 juli is er een Spe-
ciale lunch van 12.00 tot 14.00 
uur ‘Op z’n Frans’. 
Dit is een vier gangen lunch in 
Franse stijl, muzikaal begeleidt 
door pianist Frans Dineer die zo-
wel Nederlandse als Franse lied-
jes ten gehore brengt. De kosten 
bedragen 7,50 euro en u dient 
zich vóór 3 juli voor deze activiteit 
aan te melden via: 023-3031228

ZOMERUITVERKOOP 
BIJ DE 2DE KANS 
Tweedehands kledingwinkeltje 
de 2de Kans is gestart met de zo-
meruitverkoop. Voor 3 euro kun-
nen klanten een papieren tas vul-
len met zomergoed. De afgelopen 
periode is veel kleding ingebracht, 
dus er is volop keuze. Deze actie 
loopt tot de zomervakantie, in de 
zomervakantie is het winkeltje ge-
sloten. De 2de Kans is aan de ach-
terzijde van De Schulpen, ingang 
via de parkeerplaats aan de Van 
Diepenstraat en is geopend van 
dinsdag t/m vrijdag  van 10.00 tot 
14.00 uur. 
Meer weten of interesse om vrij-
williger te worden in het winkeltje? 
Wijkcentrum de Stek, 0251-226445

ACTIVITEITEN VOOR 
SENIOREN

HIGH-TEA 
MET ZOMERSE TWIST 
Op  dinsdag 17 juli  van 13.30 tot 

15.00 uur een gezellige middag 
voor theeleutjes met heerlijke zoe-
te en hartige hapjes en een vrolij-
ke twist voor leuke praatjes, kos-
ten 3 euro

BUSUITJE 
CREATIEF HOORN 
Op zaterdag 1 augustus van 10.00 
tot 17.00 uur  een leuk busuitje 
naar Hoorn.   Hoorn is al een he-
le leuke stad om een dagje te be-
zoeken, maar op 1 augustus staat 
er ook een geweldige creatieve 
markt, kosten 3 euro (voor Vrien-
den van Velsen-Noord) 
Meer weten en aanmelden, bel: 
Wijkcentrum de Stek, 0251-226445        

ZOMERSE OPEN TAFEL
De Open Tafel heeft van 23 juli tot 
10 augustus een zomerstop. Vanaf 
13 augustus kunt u weer genieten 
van een heerlijk vers 3-gangen-di-
ner op maandag, woensdag en 
vrijdag.

FIETSEN
Iedere woensdag verzamelt om 
10.30 uur bij De Spil een leuk 
groepje � etsers die in de omge-
ving gaan � etsen op hun e-bike. 
Onderweg  wordt er ko�  e ge-
dronken. 
Voor informatie of aanmelden 
kunt u bellen met Ad Otten, tel: 
06-11883720.

WANDELEN
Iedere dinsdag kunt u (gratis) 
meewandelen. We vertrekken  
om 9.45 uur vanuit De Spil. Op 26 
juni loopt natuurgids Anne Ein-

wachter mee. Tijdens de wande-
ling vertelt zij over de omgeving. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt 
zo meewandelen.  In september 
beginnen we een nieuwe wan-
delgroep op donderdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur. 

Lijkt het u ook  leuk om met de-
ze groep te wandelen? Bel dan 
met de buurtsportcoaches in De 
Spil, tel:0255-510186. Ook voor 
andere beweegactiviteiten voor 
45+ers kunt u bellen met buurt-
sportcoaches Ad Otten of Nicole 
Sheridan.

HUTTENBOUW 
VELSERBROEK
De jeugd van Velsen vanaf 10 jaar 
kan zich weer inschrijven voor 
de Huttenbouw die voor de 9e 
keer in Velserbroek gehouden 
wordt.  De  Huttenbouw Velser-
broek vindt plaats in de eerste 
week van de zomervakantie. Ge-
durende vier dagen (23 t/m 26 ju-
li) kan men, al dan niet met een 
groepje vriend(inn)en, een rian-
te hut bouwen op het natuurter-
rein aan de Grote Buitendijk. Ook 
kan men meedoen aan de sport-
activiteiten (o.a. hindernisbaan, 
levend stratego en boog- en ka-
tapultschieten) en de muziek-
avond die extra georganiseerd 
worden. 

De huttenbouw is bedoeld voor 
tieners die zelfstandig aan de 
slag kunnen, dus zonder timme-
rende vaders, vandaar de mini-
mumleeftijd van 10 jaar. Hutten-
bouw Velserbroek is tegelijker-
tijd een jongerenproject, omdat 

een 20-tal jongeren de jeugd be-
geleiden en de horeca, het trans-
port, het sporten en het ’s nachts 
bewaken van het terrein mede 
voor hun rekening nemen. De 
eindverantwoordelijkheid is in 
handen van de jongerenwerkers 
van Jongerencentrum de Koe.
 
Inschrij� ormulieren zijn verkrijg-
baar bij de Koe of via de mail 
(mail naar vandepieterman@
welzijnvelsen.nl). Het inschrijf-
geld bedraagt 25 euro, inclusief 
de borg van 5 euro die men re-
tour krijgt na het opruimen van 
de hut op donderdag. Bij het in-
schrij� ormulier zit tevens een 
toelichting over hoe de hutten-
bouw er in de praktijk uit gaat 
zien. 

Meer informatie kan telefonisch 
verkregen worden bij Alexan-
der van de Pieterman tel: 06-
22921816 en Ad Otten tel. 06-
11883720, of per mail: vandepie-
terman@welzijnvelsen.nl.

Dorpshuis het Terras, 
Santpoort-Noord

Wijkcentrum de Stek, 
Velsen-Noord

Buurtcentrum de Spil, 
IJmuiden

Jongerencentrum de Koe, 
Velserbroek

ZOMERS KOPJE KOFFIE 
Op donderdag van 11.00 tot 
12.30 uur, 1 x per 2 weken (on-
even weken)

ER OP UIT 
MET DE SCOOTMOBIEL
Op donderdag van 10.45 tot 
13.00 uur, 1 x per 2 weken (even 
weken). Meer weten? Bel: Marijke 
023-5375830

Klein Centraal, 
Santpoort-Zuid

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag 
10.00 tot 14.00 uur 

 
 

Bij ons vindt u gezelligheid,  
 mooie voordelige gebruikte kleding  

en accessoires. 

…en een gezellige vrijwilligerswerkplek! 
 

Aan de achterzijde van De Schulpen, ingang via 
parkeerplaats aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord 

De 2de Kans is een onderdeel van Wijkcentrum de Stek en 
een samenwerking met De Schulpenstroom van Zorgbalans. 

Dinsdag t/m vrijdag
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Haringhappen bij Waasdorp
IJmuiden - Eindelijk is het dan 
zover, de nieuwe haring is bin-
nen bij Waasdorp en de dames 
van Grace Darling zongen ze 
een warm welkom toe. In een 
mooie entourage zetten de da-
mes hun beste beentje voor.

Waar vroeger de pallets hoog 
stonden opgestapeld is nu vol-
op ruimte voor toeristen die ko-
men genieten van een lekker vis-
je. De smiley ‘Blijmuiden’ lacht je 
tegemoet. De oude watertoren 
kijkt in de verte op de visliefheb-
bers neer. Mooie pakhuizen met 
welluidende namen als Calais, 
Bremen en Brest maken de sfeer 
compleet.
Op het overkapte terras van Waas-
dorp was het genieten van lekke-
re haring, terwijl de dames van 
Grace Darling het eerste lied in-
zetten. De ene helft van het koor 
ziet dit nog als soundcheck ter-
wijl het andere deel voor het ‘eg-
gie’ gaat. Het grappige is, dat het 
verschil niet te horen is.  Hoe kan 
het ook anders, uiteraard gaat dit 
eerste lied over haring. Ook in de 

volgende twee nummers moet 
deze lekkernij eraan geloven.
Aangetrokken door de heerlijke 
geur van de viswinkel en de klan-
ken van het koor stromen de kij-
kers toe. Ze hebben geluk met 
het weer, het begint zelfs lekker 
warm te worden. Dirigente Hin-
ke Hillege heeft de pech om vol 
in de zon te staan en vraagt met 
een brede glimlach om een hoed.
Ladyspeaker José Twisk praat de 
liedjes op een enthousiaste ma-
nier aan elkaar, je moet het maar 
kunnen. Bij het ABC-lied wil ze 
zelfs het hele alfabet af maar bij 
de letter D grijpt de dirigente on-
geduldig in. Zij geeft het start-
sein en het koor volgt, zoals het 
hoort. Via kokkels en mosselen 
slaat het koor langzaam maar ze-
ker de weg in naar verre oorden. 
Van Bombay naar tropische kus-
ten.  En via  Essequibo River, Ire-
ne stijgt weer boven zichzelf uit, 
gaan ze naar Californië. Enke-
le dames beginnen inmiddels 
wat dorstig te worden en zwaai-
en met bierviltjes in het rond, tijd 
voor een break. Accordeoniste 

Bertie trekt nog éénmaal alle re-
gisters open zodat iedereen al zin 
krijgt in het deel na de pauze.
Na de break gaat het koor onver-
moeid door.  Dit keer blijven ze 
wat dichter bij huis. Als José ‘Bolle 
Dries’ aankondigt begint Jan met 
zijn grote verstop-scene, hij weet 
kennelijk wat er gaat komen. 
De liedjes worden met veel ge-
voel gezongen. De haring en het 
pilsje in de rust hebben de dames 
goed gedaan.  De meerstemmig 
gezongen liedjes bezorgen me-
nigeen het nodige kippenvel op 
de armen en dit is echt niet van-
wege de kou.
Dan de laatste liedjes. José waar-
schuwt alvast enkele Duitse gas-
ten dat het volgende liedje in het 
Duits wordt gezongen, humor. 
Van ‘In dat oud Amsterdam’ gaan 
ze naar het laatste liedje dat toe-
passelijk over IJmuiden gaat en 
wel over de sluizen: daar zien wij 
elkander weer.
Op naar volgend jaar want het 
haringhappen bij Waasdorp be-
gint inmiddels een leuke traditie 
te worden. (foto: aangeleverd)

VZV viert 90-jarig jubileum
IJmuiden – Afgelopen 4 juni be-
stond de oudste en grootste 
zwem- en waterpolovereniging 
van de IJmond maar liefst 90 
jaar. En dat is op zaterdag 2 juni 
uitgebreid gevierd in het stadi-
on van Rabobank IJmond Stadi-
on. De jubileumcommissie had 
een dagvullend programma op-
gezet met onder meer een ge-
weldige zeskamp voor de jong-
ste jeugd, een uitgebreid bu�et 
en aansluitend een feestavond 
voor alle leden en oud-leden, fa-
milie en vrienden van de Velser 
Zwemvereniging. 

In samenspraak met Telstar werd 
het voetbalveld na een succesvol 
seizoen met support van Weisz Se-
curity omgetoverd tot een profes-
sionele zeskamp met twee enor-

me opblaasbare stormbanen, af-
gewisseld met kleinere oud Hol-
landse activiteiten. Voor de aller-
kleinsten was er een heus mini-
disco-springkussen. Al die lachen-
de gezichten waren een feest om 
naar te kijken.
Na de zeskamp-prijsuitreiking 
druppelden de eerste gasten voor 
het bu�et al binnen en werden er, 
met dank aan DekaMarkt Sant-
poort en Administratiekantoor 
Gerrits, onder het genot van een 
drankje en een hapje mooie verha-
len uitgewisseld uit de rijke histo-
rie van deze prachtige club. Wist u 
dat er 90 jaar geleden bijvoorbeeld 
voor het eerst waterpolo werd ge-
speeld in het open zeewater nabij 
de Noordersluis? En tegenwoordig 
wordt er door de heren en dames 
selectie op het een na hoogste lan-

delijk niveau waterpolo gespeeld.
Na het bu�et werd de avond in stijl 
afgesloten met een ouderwets ge-
zellige feestavond met, hoe kan 
het ook anders, een hele hoop hits 
uit de 90’s verzorgd door de man-
nen van DJ Sound. Een paar mooie 
speeches en een loterij maakten 
de avond compleet.
Na deze jubileumdag zit het sei-
zoen er bijna weer op. De laatste 
trainingen worden gegeven en de 
laatste puntjes worden op de i ge-
zet voor het ABC afzwemmen op 
zondag 8 juli. Daarna gaan alle vrij-
willigers genieten van een heer-
lijke zomer om vanaf september 
weer klaar te staan voor de zwem-
lessen en het nieuwe waterpolo-
seizoen. 
Zie ook www.velserzwemvereni-
ging.nl. (foto: Eva Korbee)

Speelt u op de speelautoma-
ten? Dan maakt u kans op de 
Mystery Jackpot waarbij u €50,- 
wint. Maar dit is nog niet alles. 
U mag een verdubbelaar grab-
belen uit onze ballenbak waar-
mee u uw prijs kan omtoveren 
tot een bedrag van €100,- tot 
wel €1.000,-!

Weleens gehoord van Diceball? 
Dit nieuwe spel lijkt op het Ame-
rikaanse craps wat u misschien 
weleens voorbij heeft zien ko-
men in films. Dit spel waarbij u 
zelf mag gooien met de dobbel-
stenen kunt u bij ons spelen op 
vrijdag en zaterdag vanaf 20.00 
uur. Bij binnenkomst ontvangt u 
een actiefiche waarmee u nog 
eens €25,- extra kunt winnen 
op deze speeltafel.

Honger gekregen van al deze 
mooie geldprijzen? Kom dan 
na 20.00 uur eten in ons Cir-
cles restaurant en geniet van 

Van 21 juni t/m 15 juli zijn 
het weer de Royale Win-
weken bij Holland Casino 
Zandvoort. Dit betekent veel 
prijzen en leuke acties!

-Advertorial-

een hele kreeft voor maar €17,50 of een 
halve kreeft voor €10,-. Naast de kreeft 
hebben wij nog veel meer, wisselend, 

lekkers in de weekenden. Zo komt er 
een ijscokar voorbij, mooie cocktails en 
heerlijke hapjes. Verder kunt u elk week-

end genieten van entertainment bij ons. 
Kijk op hollandcasino.nl/zandvoort voor 
meer informatie hierover. 

ROLL, SPIN & WIN
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‘Sector transparant en 
open over pulsvisserij’
IJmuiden - Maandag orga-
niseerde het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit samen met de Ne-
derlandse Vissersbond en 
VisNed een vistrip aan boord 
van een pulskotter. Circa der-
tig geïnteresseerden uit heel 
Europa, waaronder actiegroep 
BLOOM, stapten in IJmuiden 
aan boord van de TX-36 om de 
pulsvisserij met eigen ogen te 
aanschouwen. BLOOM organi-
seerde eerder op deze dag nog 
een breed protest in Europese 
visserijhavens tegen deze in-
novatieve vorm van visserij.

Het bieden van openheid en 
transparantie over pulsvisse-
rij is van groot belang. ,,Er wor-
den veel negatieve aantijgingen 
gedaan over het pulstuig’’, al-
dus Durk van Tuinen van de Ne-
derlandse Vissersbond. ,,Weten-
schappelijke onderzoeken van 
de meest gerenommeerde on-
afhankelijke kennisinstellingen 
worden door actiegroepen ui-
terst negatief weggezet. Met de 
uitnodiging voor een vistrip op 
een pulskotter hopen wij veel 
antwoorden te hebben gegeven 
op de vragen die er zijn.’’
Tijdens de trip werd gevist met 
het pulstuig. Daarbij konden de 

aanwezigen live zien hoe het 
tuig werd uitgezet, hoe de plat-
vissen gevangen werden en 
hoe de vangst werd verwerkt. 
,,Tijdens de vistrip werd duide-
lijk dat de vangst zeer levendig 
aan boord komt en er puntgaaf 
uitziet”, vertelt Pim Visser van 
VisNed. 
Het pulstuig ligt al maanden on-
der vuur van enkele activistische 
milieuorganisaties in samenwer-
king met groepen van kleinscha-
lige vissers. Zij beweren dat de 
pulstechniek grote schade aan-
richt aan het zeeleven en kleine 
kustvissers hierdoor hun vangs-
ten zien afnemen. ,,Vissers wor-
den tegen elkaar opgezet en uit-
gespeeld”, stelt Van Tuinen. ,,Wij 
begrijpen dat er verschillende 
standpunten kunnen zijn binnen 
dezelfde beroepsgroep. Daarom 
streven wij als visserijorganisa-
ties naar overleg en het maken 
van onderlinge afspraken.”
,,Het tegen elkaar ophitsen van 
vissers is een verwerpelijke stra-
tegie”, vult Visser aan. Afgelopen 
jaar zijn door onderlinge afspra-
ken gebieden gevrijwaard van 
puls en met iedere lidstaat wordt 
een open dialoog gevoerd.
Wetenschappelijke onderzoeken 
van onafhankelijke kennisinstel-
lingen naar het pulstuig, laten 

veelbelovende resultaten zien 
op het gebied van de reductie 
van ongewenste bijvangst, een 
halvering van het brandstofver-
bruik en minder beroering van 
de zeebodem.
Daarnaast is in het onlangs uit-
gebrachte advies van de inter-
nationale, onafhankelijke onder-
zoeksinstelling ICES te lezen dat 
zij lange termijn gevolgen van 
het pulstuig op de zeebodem of 
het zeeleven niet aannemelijk 
vinden. Visser: ,,De discussie van 
actiegroepen lijkt niet meer te 
gaan om het pulstuig zelf, maar 
om de emotie die erbij gemoeid 
is. Wetenschappelijke onderzoe-
ken worden zonder gene gene-
geerd of de kop in gedrukt door 
de actievoerders.’’
De toekomst van het pulstuig 
wordt deze weken besproken 
in de zogeheten trilogen tussen 
het Europees Parlement, de Eu-
ropese Commissie en de Europe-
se Raad van Ministers. In januari 
stemde het Europees Parlement 
voor een totaalverbod van de 
pulstechniek, de Europese Com-
missie is voor een volledige toe-
lating onder voorbehoud van 
positieve onderzoeksresultaten 
en de Raad de inzet beperken tot 
maximaal 5 procent van de vloot 
per lidstaat. (foto: aangeleverd)

Koop TV-zendtijd op  
Havenfestival IJmond

IJmuiden - Je oma de groeten 
doen? Uw kleinkind feliciteren 
met haar diploma? Leden of vrij-
willigers werven voor het zang-
koor of de sportclub? Uw evene-
ment aankondigen? Of jezelf pre-
senteren als stand-up comedian? 
Koop dan tv-zendtijd tijdens het 
Havenfestival en steun daar bo-
vendien RTV Seaport mee.
Op zaterdag 23 juni en zondag 
24 juni is de lokale omroep van 
12.00 tot 17.00 uur aanwezig op 
de markt op de Trawlerkade. Een 
van de camerateams maakt opna-
mes op verzoek. Daarvoor wordt 
een vergoeding gevraagd van 
2,50 euro per vijftien seconden, 
waarbij een maximum geldt van 

één minuut (dus tien euro). De 
�lmpjes worden in de weken na 
het Havenfestival regelmatig uit-
gezonden en zijn dan bovendien 
op elk gewenst moment op www.
rtvseaport.nl te zien.
Er gelden een paar regels: de 
boodschap moet positief zijn, 
grof, beledigend of racistisch taal-
gebruik is niet toegestaan, de 
tekst mag niet louter commerci-
eel zijn en er moet aan de priva-
cyregels worden voldaan. Vooraf 
aanmelden hoeft niet, maar is aan 
te raden als u zeker wilt zijn van 
uw zendtijd. Stuur dan een mail-
tje naar nieuws@rtvseaport.nl om 
een afspraak te maken. (foto: RTV 
Seaport/Gertjan Huijbens)

Verkeerde Ties in de krant
Velsen – Het jongetje dat vorige 
week op de middelste foto stond 
bij het artikel over de Rabobank 
Fietsdag was niet de Ties die werd 
genoemd. 
Zijn moeder Wendy Wetering 
kreeg heel veel mailtjes over die 
vreemde foto. De vij�arige Ties 

�etste tijdens de Rabobank Fiets-
dag wel 22 kilometer zelf, van de 
35. Hij �etste met zijn opa en fa-
milie voor Bartlehiem, het feest-
team van de Pierloop. Als goed-
makertje zetten we Ties even in 
de schijnwerper, met zijn opa. (fo-
to: aangeleverd)

Ik ben altijd weer geroerd door de 
steun die Het Hospice krijgt vanuit 
de samenleving. De bijdragen van 
de donateurs en de ruime giften 
van sponsoren, zoals bijvoorbeeld 
de lokale service clubs. 
Nu kan je natuurlijk wel zeggen dat 
dat logisch is, maar dat is het na-
tuurlijk niet, want we zijn bepaald 
niet de enige stichting die een be-
roep doet op deze gulle gevers.
Een aparte groep sponsoren is ech-
ter de lokale ondernemer. Ik heb 
dat al eens eerder geschreven. On-
ze gasten hebben soms bijzondere 
verzoeken, zoals: “ik zou zo graag 
nog eens een keertje een haring 
willen eten”, of “ik heb toch zo’n trek 
in een kroket”  en nog meer van dat 
soort wensen. 
Omdat we het onze gasten zo 
goed mogelijk naar de zin willen 
maken in de tijd die hen nog rest, 
gaan onze vrijwilligers op pad en 
ze weten dat ze dan een beroep 
kunnen doen op onze plaatselijke 
middenstand, die altijd weer be-
reid is om deze wensen gratis in te 
willigen.
En nu zijn we door de winkeliers 
van de Hoofdstraat in Santpoort 
gekozen tot het “Goede Doel” op 
de Vriendinnen Verwendag die ze 
op 30 juni organiseren.
Van de goodie bags die dan ver-
kocht worden gaat een deel van de 
opbrengst naar Hospice De Heide-
berg. Wij zijn die dag ook zelf aan-
wezig met een informatie stand.
Als u meer van Het Hospice wilt 
weten kunt u altijd even met ons 
komen praten.
En, aanstaande bruiden opge-
let: we kregen onlangs van een 
van onze vrijwilligers 18 prachtige 
bruidsjurken.  Die gaan we die dag 
op onze stand verkopen.
Reden genoeg in ieder geval om 
op 30 juni naar de Hoofdstraat te 
komen.
 
Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Steun van 
ondernemers

Shanty-Festival Perron Zee
IJmuiden - Zeemanskoor de 
Raddraaiers organiseert, in sa-
menwerking met Grand Café 
Kruiten, op 24 juni, voor de ne-
gende keer hun festival ‘Perron 
Zee’.

Dit festival vindt plaats op het ter-
ras van Grand Café Kruiten. Het 
festival heeft in de regio grote 
bekendheid gekregen. Ieder jaar 
staat daar weer het neusje van de 
zalm op shanty- en zeemansliede-
rengebied.
Ook dit jaar zijn ze er in geslaagd 
twee koren van hoge kwaliteit 
neer te zetten. Zo is er het  ‘Pira-
tenkoor de Smokkelaars fan de 
Skans’ uit Anjum (Friesland). Het 

piratenkoor is opgericht in 2004, 
in het toenmalige Café de Oude 
Veerdam. Anno 2013 hebben ze 
leden van jong tot oud.
Shantykoor ‘Aan lager Wal’ komt 
uit Hardegarijp (Friesland). In het 
begin van deze eeuw zag dit koor 
het levenslicht. Het koor heeft 
een groot aantal bemanningsle-
den op de scheepsrol staan, die 
geleid worden door een echte 
bootsvrouw. De naam ‘Aan Lager 
Wal’ heeft betrekking op de lig-
ging van het dorp: op het rand-
je van de oostelijke zandrug van 
Friesland. Dus twee koren uit 
Friesland en dan natuurlijk de 
Raddraaiers uit IJmuiden.
De Raddraaiers bestaan dit jaar 20 

jaar. Het koor is gestart omdat er 
naar hun mening tekort aandacht 
was voor de Nederlandstalige 
shantys. Begonnen met 8 man is 
het koor uitgegroeid tot 25 man. 
Dat is ook het maximale aantal le-
den. Het repertoire is niet langer 
grotendeels Nederlandstalig, de 
verhouding ligt nu op 50% Ne-
derlandstalig en 50% anderstalig. 
Hiervan zal er uiteraard een en an-
der te horen zijn op 24 juni.
In verband met het 20-jarig jubi-
leum worden alle oud-leden uit-
genodigd om op 24 juni herinne-
ringen te komen ophalen op het 
terras van Perron Zee. 
De toegang is voor iedereen uiter-
aard gratis. (foto: aangeleverd)

Gymnasium: Hanien Abdelzah-
ra, Jason Balm, Roxanne Boers, 
Willemijn den Broeder, Jamil-
la Grauwelman, Tieme van Hij-
um, Wessel Holtslag, Tijl Jonge-
ling, Mylou Joores, Hanna Krijgs-
man van Spangenberg, Koen 
van Maanen, Tijn Mulder, Dyla-
no van Oijen, Joshua de Ruijter, 
Erik de Ruiter, Jinse Schoorl, De-
wi Timman, Kirsten Udo. Athe-
neum: Sophie Allan, Sterre Bas-
jes, Eldon Beeren, Daphne Bel-
jaars, Ayinda Bergman, Romy 
van der Bos, Ninke Boshuizen, 
Maarten Bosland, Michael van 
den Broek, Huub Dol�ng, Tobi 
van Duin, Anouk Harkmans, Jik-
ke Hendriks, Shawna Hendrikse, 
Robin Hillebrand, Annick Hout-
huizen, Caspar Jungbacker, Ster-
re Kalter, Thymo Kapenga, Merel 
Kapitein, Quinten Karssen, Nigâr 
Kasirga, Matt van Kessel, Niels 
Kievits, Max Komduur, Kila de 
Koning, Anique van Laar, Joost 
Lastdrager, Mitchell Looij, Merel 
Maas, Ramon Moza�arian, Alice 
Noordenbos, Delano de Oliveira 
Marreiros, Merel Paulussen, Eva 
Pecotic, Sophie Phoelich, Jorn 
Plug, Bastiaan Post, Seline Roo-
se, Emma Schermerhorn, Jelle 

Schotanus, Nikki Sewalt, Stepha-
nie Slik, Dana Smit, Bodine Tim-
merman Simone Verhagen, Dani-
el Vermaas, Damiën Vervoordel-
donk, Veerle Vincent, Daan Vree-
burg, Patrick Waardenburg, Isa-
belle Wakkers, Kim Wester, Cole 
Witte, Julian van der Wouw, Mat-
thijs Zwemmer. Havo: Mathijs Al-
ta, Gijs Amelink, Merel Anderie-
sen, Ilse Ang, Steyn van Assema, 
,Bella Aukes, Redah Aziz, Martijn 
Biesenbeek, Nick Boeske, Freek 
van Boheemen, Kim Boot, Max 
Bosma, Max Brouwer,Tess Brou-
wer, Vere de Bruijn, Joshua Bruin-
tjes, Arnout Bultje, Cerian Com-
mandeur, Mike Cruysheer, Yassi-
ne Daboune, Zhé van Dam, Cin-
dy Demmers, Carlo van Die, Ja-
de Dionisio Pires, Jesse van 
Duijn, Jessica van Egmond, Max 
van Es, Merel van Es, Chenna Fa-
ber, Lisanne Feenstra, Romy van 
Gaalen, Sem van Gennip, Dody 
Goris, Esli Groot, Roos van der 
Ham, Reimer Harms, Froke Ha-
zenberg, Chris Heijblom, Marcus 
Hendriks, Nino Henning, Demi 
Hessels, Jim Hessling, Demi van 
Holk, Bart van Horick, Laura Hor-
rocks, Tess Huider, Moshtak Hus-
sein, Tim van Ingen, Laura Jonge-

jan, Ryan Kerkho�, Bas van Kim-
menaede, Tufan Kinik, Xander 
Klein, Milana Koet, Jamie Koet-
zier, Sjors Kops, Lars Koster, Mees 
Kuilboer, Tim van der Laan, Jus-
tin Lampers, Rachèl de Leeuw, 
Jelle Leeuwerke, Dylan Lemm, 
Tim Lichtendahl, Erik Lohman, 
Nikos Lykogiannis, Marije Mak-
ken, Channa van der Meij, Tadeo 
Mejias Kromhout, Rowena van 
Middelkoop, Melissa Mondeel, 
Manal Monji, Michelle Mooij, Lisa 
Nanninga, Steven van den Nieu-
wenho�, Jesper Nooij, Madelief 
Otto, Lina Ouddeken, Indy van 
Ouwerkerk, Tjade Petri, Nina van 
de Pieterman, Nobby Plug, Maxi-
me Post, Isa van Praag, Tim Put-
to, Micha Reckers, Quinten Reits-
ma, Nynke Rommers, Quincy 
Schaap, Pascalle van Schie, Am-
ber Schreurs, Anthony Schuij-
lenburg, Lisanne Seegers, Em-
ma Snijders, Nikki Snoek, Jos de 
Sousa, Robert Spruit, Marjolein 
van Tol, Tessa Tuinzaad, Britt Val-
star, Jan van Vastenhoven, Mar-
lies van der Velde, Thomas Ver-
heul, Stine Verkruyssen, Lea Vis-
scher, Max Visser, Bente Weeren, 
Lotus de Wijs, Yao Yao Yu, Anna-
bel Zandvliet.

Geslaagden Ichthus Lyceum
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In ganzenpas achter pa
Velsen-Zuid - ‘Pa, waar moet dat 
heen?’ zie je ze bijna denken. De 
jonge Nijlganzen volgen hun va-
der. Maar waarheen, dat is nog 
even een mysterie. Paul van de 
Keer maakte deze en onder-
staande foto in Park Schoonen-
beek, tussen de sportparken en 
de Driehuizerkerkweg. Onder ziet 
u een meerkoet op haar creatie-
ve nest dat is samengesteld uit al-
lerlei materialen. (foto: Paul van 
de Keer)

Zaterdag Footgolf tijdens 
Juni Shoppingmaand
Santpoort-Noord - Het gaat 
maar door in Santpoort tijdens de 
Juni Shoppingmaand. Is iedereen 
nog aan het nagenieten van een 
succesvolle Kidsdag, zijn deze za-
terdag de mannen alweer aan de 
beurt voor een sportief Footgolf 
toernooi. Je kunt je hier nog voor 
inschrijven, zowel met teams als 
individueel. Dat kan bij City Sport 
& Fashion op de Hagelingerweg.
Het Footgolf toernooi gaat dwars 
door de winkelstraat en begint 
om 14.00 uur bij Koppes Snacks, 
het eindpunt is Café-Brasserie de 

Wildeman. Ook is er een gezelli-
ge stop bij De Bank in Santpoort, 
dus dat wordt weer een topdag. 
In veel winkels vind je het thema 
‘de man’ natuurlijk terug met leu-
ke producten.
De Juni Shoppingmaand wordt 
aangeboden door de winkeliers- 
en ondernemersvereniging Puur 
Santpoort. Zet voor volgende 
week zaterdag de Vriendinnen 
Verwendag alvast op je ‘to do’ list 
en geniet mee van de dolle dwa-
ze badjassenrun, waaraan ook 
mannen mee mogen doen.

Waterloo G2 
speelt in stadion
Velsen-Zuid - Het team van Wa-
terloo Gehandicapten G2 speel-
de zaterdag hun laatste wedstrijd 
in het Rabobank IJmond Stadi-
on tegen het team van Ajax Only 
Friends G3. Ajax sponsort het On-
ly Friends team met mooie Ajax 
kleding. Maar het Waterloo G2 
team speelde ook in andere kle-
ding, namelijk van Telstar. In die 
mooie kleding liepen de voetbal-
lers van Waterloo G2 naar het gro-
te stadion. Na de warming up met 
Sean Burgstra was het tijd voor de 
wedstrijd. Maar eerst werd rond 
de middellijn een minuut stilte 
gehouden voor de onlangs over-
leden Piet van Oosterom van Tel-
star. 

Het was even wennen in zo’n 
groot stadion en de eerste helft 
verliep dan ook niet zo goed. On-
ly Friends pakte het eerste punt. 
En hoewel Waterloo een penal-
ty mee kreeg werd die niet ver-
zilverd. In de rust werd veel over-
legd over hoe de wedstrijd te ke-
ren. Waterloo moest een doel-
punt maken en dat gebeurde. 
Eerst scoorde Sean Burgstra voor 
Waterloo en daarna was het met 
Remco Bakker raak, 2-1 voor Wa-
terloo. Maar omdat Only Friends 
ook nog een keer scoorde ein-
digde de wedstrijd in 2-2. Er werd 
daarna nog wel penalty gescho-
ten en er was een heerlijke lunch 
voor het team van Waterloo. De 
voetballers kijken al uit naar het 
nieuwe seizoen. Ze bedanken de 
sponsors voor de mooie kleding. 

Bij Kliniek Noordzee is Sabrina Mol de pre-
ventie-assistente die volgens de richtlijnen 
van Gewoon Gaaf werkt. Inmiddels zijn er al 
80 kinderen die meedoen. Elk kind wordt per-
soonlijk begeleid in een goede verzorging van 
het eigen gebit. Bij elk bezoek wordt het ge-
bit nauwkeurig gecontroleerd en volgens de 
scorelijst van Gewoon Gaaf beoordeeld. Met 
de plakverklikkers, de bekende rode kleurstof, 
wordt bekeken welke gebieden extra aan-
dacht nodig hebben. Door deze persoonlij-
ke begeleiding wordt het risico dat er gaatjes 
ontstaan verkleind. Kinderen die actief mee-
doen met Gewoon Gaaf hebben tot 70 pro-
cent minder gaatjes in hun gebit. 
De zorgverzekering vergoedt de deelname. 
Kinderen leren niet alleen goed te poetsen, 
maar leren ook wat je nog meer kunt doen 
om je tanden en kiezen gezond te houden. 
Hoe vaak je op bezoek komt is a�ankelijk van 
de score, deze wordt onder andere bepaald 
door de hoeveelheid plaque, de wisselfase en 
eventuele beugel.
Om mee te doen aan Gewoon Gaaf hoef je 
niet perse patiënt te zijn van Kliniek Noord-
zee. Je blij� dus patiënt bij je eigen tandarts, 
want daar moet je toch zijn voor de reguliere 
controles. Hij of zij kan je hiervoor een door-
verwijzing geven.
Gewoon Gaaf maakt tanden poetsen leuk. 
Kliniek Noordzee garandeert ieder gezin een 
optimale start door kosteloos de elektrische 
tandenborstel van Philips aan te bieden. De 
borstel is verbonden met een speciale inter-
actieve App met het figuurtje Sparkly. Niet al-

leen kun je op de App zien hoe vaak er tan-
den wordt gepoetst, maar na elke poetsbeurt 
krijgt het kind of de jongere via de app een 
beloning van Sparkly.
Voor informatie of aanmelding kan men te-
recht bij Kliniek Noordzee, Kon. Wilhelmina-
kade 221 in IJmuiden en telefonisch bereik-
baar via 0255-512219. (foto: aangeleverd)

Jong geleerd is oud gedaan is zeker van toepassing bij de gebitsverzorging. Daarom 
doet Kliniek Noordzee mee aan Gewoon Gaaf, een methode om cariës, tandbederf, bij 
kinderen te voorkomen. Gewoon Gaaf is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Doel is om bij 
het bereiken van de 18-jarige lee�ijd een gebit zonder ‘gaatjes’ te hebben. 

Met Gewoon Gaaf een 
gezond kindergebit

G.R.IJ.S. is groot succes!
Velsen - Vanaf januari repe-
teerde de Gezellige Revueclub 
IJmond Senioren (G.R.IJ.S.) 
wekelijks aan hun eigenge-
maakte revue. Vanuit hun ei-
gen verhalen en improvisa-
ties, onder leiding van Frouk-
je Bouman en Eline Schmidt, 
kwam de revue ‘Bloeien in de 
Herfst’ tot stand.

Afgelopen weekend was de pre-
miere in het Kraaktheater in 
Driehuis, vrijdag en zaterdag 
speelden ze voor 2 uitverkochte 
zalen. De voorstelling werd mu-
zikaal begeleid door Koen van 
der Wel en Robbert van Unnik. 
Het publiek was laaiend enthou-
siast. ’Geweldig, wat een passie 
en energie’ en ‘ik heb mijn moe-
der nog nooit zo blij gezien’ wa-
ren reacties uit het publiek. Een 
van de bezoekers Tsephirah (15) 
schreef een recensie over de 
voorstelling.
,,Op zaterdag avond ging ik kij-
ken naar de show van mijn buur-
vrouw Ellie. Ik had geen idee wat 
ik kon verwachten, maar het 
bleek dus dat ze bij een revue 
groep zat. Het kraaktheater wek-
te een gezellige sfeer. De set-

ting was een café met verschil-
lende mensen met allemaal een 
eigen verhaal. Een barman, een 
portier, een roddelclubje, een 
vrouw met ouderdomskwaal-
tjes, alles zat erbij. Na a�oop heb 
ik ze gesproken. De spelers; die 
allen lid waren van deze ‘grijze’ 
club van KOEL creative producti-
ons, waren verbaasd en vonden 
het verassend dat ik, als ‘puber’ 
naar hen kwam kijken en ervan 
genoten had, terwijl ik het ge-
weldig vond dat zij zo’n prachti-
ge voorstelling zelf hadden be-
dacht. Je zag hoe enthousiast de 
spelers waren en dat ze plezier 

hadden in het maken en opvoe-
ren van dit stuk. Vooral het eind-
lied, geschreven door speler Ri-
nus Krom en Koen van der Wel, 
was aanstekelijk; grijs, grijs grijs! 
Ik dacht bij mezelf, zo wil ik ook 
oud worden.’’
G.R.IJ.S. staat zaterdag 23 ju-
ni om 14.00 uur op het Cornelis 
Vrolijk Hoofdpodium van het Ha-
venfestival IJmond met een aan-
tal nummers uit de revue. Wil je 
meer weten over optredens van 
G.R.IJ.S. of wil je je aansluiten bij 
deze geweldige groep spelers? 
Kijk dan op www.koelproducti-
ons.nl. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag is Vluchte-
lingenwerk Velsen aanwezig op 
het Havenfestival IJmond om 
aandacht en begrip te vragen 
voor de statushouders. Ondanks 
de afname van het aantal vluch-
telingen hebben wij nog steeds 
de handen vol aan het begelei-
den van mensen die hun weg in 
dit nieuwe land moeten vinden. 

Nadat alles op het gebied van 
huisvesting, �nanciën en verze-
keringen is geregeld begint de 
grote opgave om de Nederland-
se taal en cultuur onder de knie 
te krijgen. Het is tevens een grote 
uitdaging om de mensen aan het 
werk of aan een zinvolle dagbe-
steding te helpen. De medewer-
kers en een aantal statushouders 
zijn aanwezig om, onder het ge-
not van Eritrese ko�e en Syrische 
hapjes, tekst en uitleg te geven 
over dit mooie en dankbare werk.
genwerk Velsen.

Vluchtelingen- 
werk op festival

Swing mee met de Soli Big Band
IJmuiden - De zondag van het Havenfesti-
val wordt om 12.00 uur geopend door de 
Soli Big Band. Het orkest nodigt iedereen 
uit om mee te komen zingen, dit keer on-
der begeleiding van een talentvolle zan-
geres. De Big Band staat bekend om hun 
swingende, lichte muziek, maar heeft spe-
ciaal voor deze gelegenheid een aantal be-
kende nummers ingestudeerd, die de be-
zoekers van het Havenfestival zeker kun-
nen waarderen! (foto: aangeleverd)

De Delta Singers sluiten 
twaalfde seizoen af
IJmuiden - Het twaalfde seizoen 
van het Gezelligheidskoor de Del-
ta Singers is weer een groot succes 
geweest. De leden kijken terug op 
leuke activiteiten voor de leden van 
het koor: een zeer geslaagde ver-
rassingsavond bij Second Opinion 
en een leerzame workshop gege-
ven door Eline Schmidt. Ook heb-
ben De Delta Singers voor de derde 
keer vrolijkheid aangeboden in Vel-
serbeek bij de Vissenloop t.b.v. het 
KWF en is de clubkas gevuld door 
te zingen bij de Rabobank Fiets-
dag. Op donderdag 21 juni is de 
laatste oefenavond van dit seizoen 
met een bijzonder optreden van 
‘GRIJS’ onderdeel van Koel Produc-
tions en een hapje en drankje voor 
de gasten. De Zorghuizen in de re-
gio kunnen ook in de zomer op De 
Delta Singers rekenen. Woensdag 8 

augustus zijn zij om 14.30 uur te be-
luisteren in het W.F. Visserhuis, op 10 
augustus om 15.00 uur in Verpleeg-
huis Velserduin te IJmuiden en tij-
dens de Kunstmarkt in Spaarndam 
op 18 augustus aanvang 14.00 uur. 
Voor verdere informatie zie de web-
site www.deltasingers.nl 
In de maanden juli en augustus zijn 
er geen oefenavonden. 
Donderdag 31 augustus starten 
zij weer met zingen om 19.30 uur 
in Verpleeghuis Velserduin, Schel-
destraat 101 in IJmuiden. De Del-
ta Singers kunnen altijd nieuwe le-
den gebruiken vooral mannen. Kijk 
geheel vrijblijvend naar een optre-
den of ga een keer langs tijdens een 
oefenavond in Velserduin of neem 
contact op met het secretariaat El-
ly Entius 06-10318237. (foto: aange-
leverd)
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.IJmuiden magazine
deze week op de mat
IJmuiden - Deze week valt 
het tweede nummer van het 
.IJmuiden magazine op de 
mat bij alle Velsenaren. Ook 
ligt het magazine op ko�  e-
tafels bij leuke hotspots in 
Velsen, Amsterdam en Haar-
lem. Als bonus is in het hart 
van het blad een uitneembare 
Rauw aan Zee-evenementen-
kalender te vinden. 

IJmuiden magazine is een uit-
gave van Citymarketing IJmui-
den. In januari verscheen het 
eerste nummer. Het magazine 
dat nu uitkomt is een echt zo-
mernummer met vooral zomer-
se onderwerpen, evenemen-
ten en activiteiten. Maar ook de 
(zee)haven, gebiedsontwikke-
lingen, goed wonen en gewoon 

genieten komen aan bod. Ver-
teld door ‘echte’, bijzondere, be-
kende en minder bekende Vel-
senaren. Mensen op de werk-
vloer bij het uitoefenen van hun 
beroep of hobby bijvoorbeeld. 
Hierdoor wordt het magazi-
ne bereikbaar en aansprekend 
voor iedereen.
Ken jij bijvoorbeeld naast 
events als Dance en Dutch Val-
ley het echte IJmuidense Ha-
venfestival en Zomerfestival? En 
het Dorpsfeest Santpoort? Weet 
je bijvoorbeeld dat je mee kan 
denken over de ontwikkeling 
van Kustplaats IJmuiden? Wie 
er verliefd is op de lelijkste stad 
die hij kent en wat Velsen zo 
� lm- en fotogeniek maakt? Ken 
jij het nieuwe seizoenprogram-
ma van de Stadsschouwburg 

en de gidsen van het Zeehaven-
museum? De antwoorden op 
al deze vragen zijn te lezen in 
.IJmuiden magazine #2. Het ma-
gazine over, voor en door Vel-
sen! Mocht je het magazine niet 
hebben ontvangen dan kun je 
op www.ijmuiden.nl na 21 juni 
de digitale versie bekijken.
Vorige week overhandigde In-
eke van der Geest, bestuurs-
lid van de citymarketingorga-
nisatie in oprichting, het twee-
de nummer van het .IJmuiden 
magazine aan de nieuwe wet-
houder Jeroen Verwoort. Dit ge-
beurde aan boord van de Ko-
ningin Emma en in het bijzijn 
van onder andere Velsenaren 
die een bijdrage aan het ma-
gazine hebben geleverd. (foto: 
Reinder Weidijk)

Energiek afscheid van 
wethouder Arjen Verkaik
Velsen  - Tijdens het symposium 
energietransitie nam Arjen Ver-
kaik dinsdagmiddag afscheid als 
wethouder van Velsen. 
Verkaik is zich nog aan het oriën-
teren op zijn toekomst en zal niet 
terugkeren in de gemeenteraad 
van Velsen. Hij was twaalf jaar 
wethouder, in drie colleges, en in 
die periode zijn veel zaken voor 
de gemeente Velsen ten goede 
gekeerd. Verkaik deed het goed 
als wethouder � nanciële zaken, 

maar was ook wethouder eco-
nomische zaken, havenzaken en 
werkgelegenheid. 
Tijdens het symposium was Die-
derik Samsom hoofdspreker en 
leidde hij een van de vijf klimaat-
tafels. Andere sprekers waren ge-
deputeerde Elisabeth Post en Pe-
ter van de Meerakker, algemeen 
directeur Zeehaven IJmuiden. 
Het symposium en het afscheid 
waren in de Felison Cruise Termi-
nal. (foto: Reinder Weidijk)

Velsen – Vorige week is vooraf-
gaand aan de behandeling van 
de jaarstukken Sander Smeets 
unaniem door de fractie van D66 
Velsen gekozen als nieuwe frac-
tievoorzitter. Smeets neemt het 
stokje over van Henk Wijkhuisen, 
die sinds 7 juni wethouder is in de 
gemeente Bloemendaal. Sander 
over zijn benoeming: ,,Ik ben er 
trots op dat de fractie mij het ver-
trouwen heeft gegeven om frac-
tievoorzitter te worden. We heb-
ben als D66Velsen een geweldig 
team zitten, wat mijn werk als 
fractievoorzitter gemakkelijker 
zal maken. Ik kijk er naar uit om 
met dit team te werken aan een 
groener, socialer en duurzamer 
Velsen.” (foto: aangeleverd)

Sander Smeets 
fractievoorzitter 
D66Velsen

Kunstencentrum Velsen 
verkeert in zwaar weer
Velsen – Kunstencentrum Velsen 
heeft de gemeente verzocht om 
een extra bijdrage van in ieder 
geval 150.000 euro. Mogelijk is 
er totaal zelfs 350.000 euro nodig 
om de kar weer recht te trekken. 
Geen bijdrage zou kunnen leiden 
tot een faillissement.
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de zaak be-
keken en geoordeeld op dit mo-
ment geen � nanciële bijdrage 
te leveren, ook omdat de tota-
le � nanciële situatie niet duide-
lijk is. Het Kunstencentrum Vel-
sen heeft in 2015 al 250.000 euro 
ontvangen om de overgang naar 
een � nancieel en organisatorisch 
gezonde organisatie te maken. 

Dit blijkt helaas maar deels be-
reikt. De toezichthouder heeft 
beaamd dat het Kunstencentrum 
niet ‘� nancieel gezond’ is. Eind 
december van dit jaar zou er zelfs 
350.000 euro tekort zijn. 
Het college heeft wel laten we-
ten dat dit niet het einde hoeft 
te zijn voor de cultuureducatie of 
samenwerking met scholen. Het 
college gaat in de komende peri-
ode op zoek naar een voorlopige 
oplossing om het aanbod op het 
gebied van cultuureducatie te 
borgen en een nieuwe richting te 
geven. Dinsdagochtend werd be-
kend gemaakt dat Kunstencen-
trum Velsen surseance van beta-
ling heeft aangevraagd.

IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van een mishan-
deling die op zondagmiddag 17 
juni rond 13.40 uur heeft plaats-
gevonden. Een 18-jarige IJmui-
denaar raakte gewond tijdens 
een con� ict in de Stolstraat, ach-
ter een � at aan de Noostraat. 
De 18-jarige IJmuidenaar liep 
hoofdletsel op en twee verdach-
ten, een 19-jarige en een 16-jari-
ge IJmuidenaar, werden door de 
politie aangehouden. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld 
naar deze mishandeling en is op 
zoek naar mensen die getuige 
zijn geweest van dit incident zon-
dagmiddag rond 13.40 uur. Be-
kend is dat omstanders dit heb-
ben zien gebeuren en de politie 
is dan ook op zoek naar deze ge-
tuigen, waaronder drie mannen 
die op de hoek bij het parkeerter-
rein hebben gestaan. Bent u een 
van die mannen of heeft u iets ge-
zien? Bel dan met  0900-8844 (re-
ferentienummer 2018113867).

Getuigen 
gezocht van 
mishandeling

Binnentuin Velserduin 
weer klaar voor de zomer
IJmuiden - Sinds acht jaar onder-
houden de Lions Velsen de bin-
nentuin van woonzorgcentrum 
Velserduin in IJmuiden. Destijds 
was het verzoek een tuin te cre-
eren voor de bewoners zodat zij 
met lekker weer buiten konden 
zitten in een groene en bloeme-
nomgeving. De Lions Velsen heb-

ben dit gerealiseerd met het bou-
wen van pergola’s en bloembak-
ken en onderhouden deze tuin 
sindsdien. Doorgaans worden in 
het najaar bollen geplant voor 
een kleurend voorjaar zoals hya-
cinten, tulpen en narcissen en in 
het voorjaar na de voorjaarsbloei 
worden de bakken gevuld met 

dahlia’s. Op 12 juni zijn er klim-
planten geplant die door kwe-
kerij Loef uit Santpoort met kor-
ting voor dit speciale doel zijn ge-
leverd. Ook is de beregeningsin-
stallatie weer hersteld zodat de 
plantenpracht in stand blijft tij-
dens het mooie warme weer. (fo-
to: aangeleverd)

Velsen - Op vrijdagavond 31 au-
gustus wordt er vanaf 19.30 uur 
een reünie gehouden voor de vijf-
de en zesde klas uit 1978 van de 
Gunningschool. Veertig jaar la-
ter. Ga jij je klasgenoten nog her-
kennen. Er worden nog een aan-
tal klasgenoten gezocht. Ze zijn 
nog op zoek naar: Gerard Klepper, 
Ronald van Henten, Hennie van 
de Sluis, Esther van Strien, Edwin 
Schol, Sonja Verloop, Karin Porten-
gen, John Vrolijk, Jan Sleeking, Syl-
via Aardenburg, Ellen Cornelissen, 
Alex Naborn, Astrid Heilig en Linda 
Bunschoten. Ook de leraren Hans 
van Dorp, mevrouw Leclercq, Wim 
Donkersloot en Roma Esajas wor-
den nog gezocht! Wil je erbij zijn? 
Meld je dan via ingridschol@quick-
net.nl aan. De locatie van de reünie 
wordt nog bekend gemaakt.

Reünie 
Gunningschool

VMBO-BB (basisberoepsgerich-
te leerweg): Vincent van Veelen, 
Kim van Leeuwen, Melissa Luk-
kassen, Demi Neve, Rowena de 
Vries, Floortje Ruijgvoorn, Jessi-
ca Sintenie. VMBO-KB (kaderbe-
roepsgerichte leerweg): Jonell 
Barker, Indy Makkelie, Nuria Ste-
vens Garcia, Jolene van Veelen.

Geslaagden 
Tender College

Huisdier van de week
Velsen - Het huisdier van deze 
week is Shiva. Dit is een gesteri-
liseerde kater van 4 jaar oud die 
op zoek is naar een rustig huisje 
zonder andere katten of kinde-
ren maar een klein hondje is geen 
probleem voor hem. 
Shiva heeft speciaal voer voor 
blaasgruis en gaat graag een 
frisse neus halen. Deze lieverd 
komt zelf voor aandacht lekker 
op je schoot liggen en knu� e-
len. Wie heeft er nog een mandje 
voor Shiva en geeft hem een leuk 

nieuw thuis? Voor meer informa-
tie over Shiva en alle andere die-
ren die een nieuw baasje zoe-
ken bel met het Kerbert Dieren-
tehuis aan de Heerenduinweg te 
IJmuiden:0255-515744. Het asiel 
is open van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en13.00 uur 
en tussen 14.00 en 16.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 13.00 
uur. Of kijk op www.dierenbe-
scherming.nl, twitter:@dierenbe-
scherming en Facebook.com/de-
dierenbescherming.
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Strawberries Dames 1 
weer terug in 1e klasse
Driehuis - Na twee degradaties en twee promoties op rij is Strawberries Dames 1 na vier jaar terug in de 
1e klasse. Het team van trainer/coach Axel Wessels, die de club na vier jaar verruilt voor overgangsklasser 
Naarden, won op de laatste speeldag met 6-0 van hekkensluiter Purmerend. Dit was ruim voldoende om 
de champagne te kunnen ontkurken. (foto: Ed Geels)

Bij LTC De Heerenduinen
Zicht open 50+ toernooi
IJmuiden - De 20ste editie van 
het open 50+ toernooi van LTC 
de Heerenduinen wordt gehou-
den van maandag 30 juli tot en 
met vrijdag 3 augustus.

Voor het vierde achtereenvolgen-
de jaar wordt het toernooi �nan-

cieel ondersteund door Zicht risi-
co en verzekeringsadviseurs. Ten-
nissers van 50 jaar en ouder kun-
nen inschrijven via www.toer-
nooiklapper.nl en www.ltcde-
heerenduinen.nl in de categorie-
en damesdubbel, herendubbel 
en gemengd dubbel in de speel-

Super Summer 
Battle
Velsen - Een Super Summer Battle 
tussen vier regionale tennisvereni-
gingen Je moet er maar opkomen! 
Maar Maud Tromp deed dat. LTC 
Ruïne van Brederode, LTC De Hee-
renduinen, LTC Hofgeest en LTC 
Groeneveen spelen op vrijdag-
avond 22 juni voor tweede keer 
om de Super Summer Cup. Dit 
keer op de banen van LTC Groe-
neveen aan het Kerkpad in Sant-
poort-Noord.
Het spontane idee is geboren in de 
bollenhal van Velserbroek. Het zou 
een eenmalige battle tussen twee 
verenigingen zijn. Maar inmiddels 
is er al acht keer een succesvolle 
reeks wedstrijden gespeeld, zeven 
in de tennishal van Velserbroek en 
eentje buiten op het tennispark 
van De Ruïne. Aanstaande vrijdag-
avond wordt de zomereditie voor 
de tweede keer gespeeld. ,,Na de 
overwinning van de eerste battle 
van onze vereniging, werden we 
spontaan uitgedaagd door ande-
re tennisclubs. Maar we zijn nog 
ongeslagen! De felbegeerde wis-
selbeker is zelfs al een keer gesto-
len,” aldus de titelverdediger van 
De Ruïne, Maud Tromp. 
Vanaf 18.30 gaan de eerste partij-
en de baan op en er worden da-
mes/heren en gemengd dubbels 
gespeeld. Na de wedstrijden rond 
22.00 uur barst het zomerfeest los 
onder leiding van DJ Bas van Gel-
dorp. Door deze sportieve cocktail 
die verder bestaat uit een mooie 
zomeravond, lekker eten, drinken, 
gezellige mensen en een top dj, 
wordt het een topavond en gaan 
ook zeker de voetjes weer van de 
vloer! 
Toeschouwers zijn natuurlijk van 
harte welkom bij LTC Groeneveen! 
Het park is vanaf 17.30 uur open.

Pierloop hardloopclinic
Santpoort - Op zondag 24 ju-
ni start de Pierloop hardloopcli-
nic bij atletiekvereniging Suomi in 
Santpoort. Onder begeleiding van 
een professionele hardlooptrainer 
leren de deelnemers op verant-
woorde manier en op eigen tem-
po van 0 naar 5 kilometer te hard-
lopen. Op 2 september 2018 doen 
deze hardlopers mee aan de test-
loop om vervolgens 9 september 
�t mee te doen aan de Pierloop 
Velsen 2018. In een periode van 

negen weken trainen de deelne-
mers één keer per week op de at-
letiekbaan in Santpoort. Hier krij-
gen zij een warming-up, looptech-
niek, intervaltraining en een coo-
ling-down. Onderdeel van deze 
clinic is een trainingsschema en 
testloop op zondag 2 september 
2018. De clinic is op zondag van 
9.30 uur tot 10.30 uur. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
info@avsuomi.nl. Zie ook www.
avsuomi.nl. (foto: aangeleverd)

Meiden Twirl Team Soli 
zoeken versterking
Velsen - U heeft ze vast wel ge-
zien tijdens de avondvierdaagses 
van Driehuis en IJmuiden: de mei-
den van Twirl Team Soli. De mees-
ten zijn nog maar driekwart jaar 
lid en dan al zo’n dancetwirlpres-
tatie neerzetten, dat is best knap. 
De meiden van het Twirl Team 
zijn super enthousiast over hun 
danssport en hopen dat andere 

meiden en jongens dit ook zul-
len worden. Want hoe groter het 
team, hoe meer leuke dingen er 
kunnen worden gedaan. 
Dancetwirl is kort gezegd ‘dansen 
met een baton’. De dansen wor-
den niet alleen op straat met het 
marsorkest van Soli uitgevoerd. 
Er worden ook shows op muziek 
van de zittende orkesten gemaakt 

VSV JO-17 1 promoveert, 
Zaterdag 1 in herkansing
Velserbroek -Het team van VSV 
JO-17 1 heeft een geweldige 
prestatie geleverd door de �nale 
uit tegen DCG te winnen en daar-
mee is de promotie naar de lan-
delijke vierde divisie een feit. 
In een sidderende wedstrijd 
kwam VSV al snel via Moreno 
Blom op voorsprong, maar DCG 
herpakte zich en scoorde vervol-
gens twee maal en kwam daar-
mee op een 2-1 voorspong. VSV 
nam daarna weer het initiatief 
en was voor de rust weer twee 
maal succesvol door doelpunten 
van Bart Veldhuis en Sepp Bas-
jes, waarmee met een 2-3 voor-
sprong de rust aanbrak. In de 
tweede helft wist DCG de score 
weer gelijk te trekken, maar het 
was uiteindelijk Moreno Blom 
die de 3-4 eindstand op het sco-
rebord bracht. Na achtereenvol-
gens Kon. HFC en Buitenboys te 
hebben uitgeschakeld, bond het 
team van trainer Hennie Meijer 
DCG dus ook aan de zegekar en 
daarmee was de promotie een 
feit. 
Voor de Zaterdag 1 stond de �-
nale thuis tegen Robinhood op 
het programma en bij winst was 
handhaving voor VSV een feit. 
Vanaf de aftrap bleek wel duide-
lijk dat Robinhood met een team 
op de proppen was gekomen, dat 
in een hogere klasse geen slecht 
�guur zou slaan en langs de lijn 
rees al snel de vraag waarom zij 
met zo’n team überhaupt na-

competitie moesten spelen. De 
waarheid zal uiteindelijk wel er-
gens in het midden liggen. Ro-
binhood was dus duidelijk de 
bovenliggende partij, maar had 
wel de hulp van VSV keeper Ma-
thijs Wubs nodig om op de 0-1 
voorsprong te komen. Vlak voor 
de rust kreeg VSV nog een dom-
per te verwerken, want na een 
fraaie aanval wist Robinhood ook 
nog de 0-2 te scoren. Na de rust 
bracht trainer Paul Meinders een 
paar verse wissels binnen de lij-
nen en ging alles of niets spelen. 
Robinhood kon gaande de wed-
strijd het hoge tempo van VSV 
fysiek niet meer volhouden en 
VSV kreeg loon naar werken met 
een snoeiharde kopbal van Dan-
ny Roos, 1-2. VSV had vlak daar-
na de pech dat een doelpunt van 
Chiel Spaans nog werd afgekeurd 
en daarmee was de 1-2 neder-
laag een feit. VSV gaat nu de her-
kansing in en moet deze week nu 
nog twee overwinningen beha-
len om zich in de derde klasse te 
handhaven. De zondag 2 trok al 
eerder in de week in de herkan-
sing tegen Zwanenburg aan het 
kortste eind en mag het volgend 
seizoen in de reserve tweede 
klasse gaan acteren. Op het spon-
sorvlak boekte VSV wel weer een 
groot succes want Garagepark 
Haarlem (garagepark.nl/haarlem) 
heeft zich met maar liefst 48 me-
ter aan reclameborden voor vier 
seizoenen aan VSV verbonden. 

Jochem Dobber loopt 
EK-limiet estafette
Santpoort - - Jochem Dobber uit 
Santpoort-Zuid heeft zaterdag in 
Bern met het Nederlands estafet-
te team de limiet gelopen voor 
het Europees kampioenschap 
in Berlijn. De atleet van atletiek-
vereniging Suomi uit Santpoort-

Noord �nishte met zijn 4x400 
meter team Tony van Diepen, Lie-
marvin Bonevacia en Terrence 
Agard in 3.03,51 minuten.
Het EK atletiek vindt plaats in Ber-
lijn van 7 t/m 12 augustus 2018. 
(foto: Daniel Werthmüller)

Rafael van der Vaart 
bij voetbalbeurs Telstar
Velsen - Ruim 200 bezoekers 
en 32 standhouders hebben za-
terdag genoten van de achtste 
voetbalbeurs bij Telstar. Deze 
keer was Rafael van der Vaart te 
gast. De oud-international ging 
in gesprek ging met David Endt. 
Het werd een ontspannen ge-
sprek over hun gedeelde passie 
voor voetbal. Leo Driessen luis-
terde met een rechtstreekse uit-
zending van Café NH Sport de 
sportieve sfeer op. Bij de vaste 
stamgasten Rinus Israēl en Jan 
Jongbloed waren verder Rob Bi-
anchi, Frits Barend, Gerard van 
der Lem en Antonie Correia aan-
geschoven. Zoals gewoonlijk 
stond er een heerlijke doos ge-
bakjes op tafel. De heer Van Dorp, 
oud voetbalscout, nam ook even 
plaats aan tafel en tot slot schoof 

Rafael ook aan. De volgende 
voetbalbeurs vindt plaats in ja-
nuari 2019. De beurs wordt dan 

wederom gehouden in de busi-
nessclubs van Telstar. (foto: aan-
geleverd)

voor concerten, bijvoorbeeld in 
de schouwburg. Daarnaast maakt 
het TwirlTeam ook eigen shows 
op zelfgekozen muziek, zoals Bru-
no Mars of Kinderen voor Kinde-
ren. De meiden dansen niet alleen 
met een baton, vaak gebruiken ze 
ook pompoms voor hun dans. En 
soms ook vlaggen of andere attri-
buten.
Er wordt op woensdagavond 
in drie groepen getraind: de 
dancetwirl-mini’s (vanaf 5,5 jaar) 
trainen van 18.00 tot 18.45 uur, 
de dancetwirl-kids (vanaf 7 jaar) 
van 18.30 tot 19.30 uur en de 
dancetwirl-stars (gevorderden) 
van 18.30 tot 20.00 uur.
Voor wie graag een keer wil er-
varen hoe het is om met een ba-
ton te draaien en gooien, kan nu 
meedoen met de kennismakings-
lessen op woensdag 20 en 27 juni. 
Voor wie liever wacht tot het nieu-
we seizoen,  zijn er op woensdag 
12 en 19 september ook nog ken-
nismakingslessen. 
De lessen zijn gratis. Opgeven kan 
via twirlteamsoli@gmail.com. Hier 
kunt u ook voor vragen terecht. 
Verdere informatie: www.soli.nl. 
(foto: aangeleverd)

sterktes 5, 6, 7, 8, en 9.
De deelnemers worden inge-
deeld in poules en spelen wed-
strijden van maximaal 90 minu-
ten. De wedstrijden kunnen ge-
speeld worden tussen 10.00 tot 
17.30 uur.  
Het Open 50plus toernooi wordt 
op vrijdag 3 augustus om 15.00 
uur afgesloten met muziek.
Dit toernooi is een evenement 
waar je zeker als actieve tennisser 
niet mag ontbreken. Het is zoveel 
meer dan tennis alleen!

Druk en gezellig 
bij Hippisch 
Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Tussen manege Ken-
nemergaarde en Hippisch Cen-
trum Velsen bestaat al jarenlang 
een collegiale en vriendschappelij-
ke band. Jarenlang worden er dan 
ook sportieve uitwisselingswed-
strijden gehouden. Zaterdagavond 
16 juni vond de tweede uitwisse-
lingswedstrijd van dit jaar plaats 
tussen manege Kennemergaarde 
en Hippisch Centrum Velsen. 
Twaalf amazones/ruiters, vier po-
nyruiters en acht paardenruiters 
van manege Kennemergaarde en 
Hippisch Centrum Velsen zijn ge-
selecteerd om hieraan deel te ne-
men. Zij reden de FNRS-dressuur-
proef, waar zij momenteel in star-
ten. Het was weer een gezellige en 
sportieve avond met veel promo-
tiepunten.
Zondagmiddag 17 juni vond de 
outdoor-springcompetitie plaats 
met veertig starts in de prachtige 
buitenrijbaan onder het genot van 
een heerlijk zonnetje. 
Tevens waren er mooie prestaties 
dit weekend tijdens het goed ge-
organiseerde Concours Hippique 
Haarlemmermeer. Vrijdag reed 
Romy Pielanen in de Prix St. Ge-
orges naar een superpercentage 
van 65,368% met haar paard Ada-
gio tijdens het CH Haarlemmer-
meer. Marika Lazet kwam zaterdag 
aan start op het CH Haarlemmer-
meer met haar paard Blingh. Zij re-
den de laatste twee punten bij el-
kaar in de klasse Z2 en zij zijn nu 
ZZ-licht startgerechtigd, wat een 
mooie prestatie!  Ook Nikki Piela-
nen heeft zondag gereden op het 
mooie concours CH Haarlemmer-
meer. Met haar jonge merrie Hap-
py in Black reden zij twee winst-
punten in de klasse M1. En als laat-
ste heeft Demi Kaandorp gestart 
met haar pony Nena in Heemskerk. 
In de klasse L1 hebben zij twee 
winstpunten gescoord. (foto: aan-
geleverd) 



Auto ActueelVERDEROP IN DEZE UITGAVE

VELSERBROEK – Wie Hyundai Vel-
serbeek binnenstapt ervaart dat dit 
meer is dan een autodealer. De goede 
sfeer, de vriendelijke mensen en de 
service gaat hier verder dan bij an-
dere autobedrijven. “Een auto kopen 
is een beleving, wij snappen dat”, al-
dus verkoopleider Alex de Jong. 

Hyundai Velserbeek is sinds 4,5 jaar geves-
tigd aan de Wagenmakerstraat 2 in de Vel-
serbroek. Natuurlijk is het makkelijk om te 
roepen dat je een bedrijf bent dat service be-
langrijk vindt en betrouwbaar wil zijn. Maar 
hoe werkt dat in de praktijk? “Betrouwbaar-
heid zit gewoon in ons DNA. Onze haal- en 
brengservice, de mobiliteitsgarantie (24-uur 
per dag service door heel Europa), de mo-
gelijkheid tot een vervangende auto bij on-
derhoud, de fijne wachtruimte (met WIFI én 
lekkere koffie), de gemoedelijke sfeer en de 
vertrouwde benadering, de ervaren mede-
werkers en de verzorgde uitstraling van zo-
wel de auto’s als het pand zijn slechts enkele 
voorbeelden. Het draait uiteindelijk gewoon 
om de mensen die bij ons werken”, vertelt De 
Jong. 

Het team
“We hebben een hecht team van twaalf per-
sonen met een passie voor auto’s. Wij wer-
ken nauw samen om de klant zo goed moge-
lijk te bedienen. Komt u de auto ophalen na 
een onderhoudsbeurt, dan staat deze gewas-
sen voor u klaar. Op alle occasions jonger 
dan vijf jaar krijgen onze klanten 12 maan-
den volledige Velserbeek garantie. Elke auto 
kan worden afgeleverd voorzien van een on-
derhoudsbeurt/service-pakket, een nieuwe 
apk, WaxOil poetsbehandeling en een volle 
tank benzine. Alle kosten die in het eerst jaar 
naar voren zouden komen zijn hierdoor afge-
dekt voor de klant.”

Wie zich wil oriënteren en nog niet precies 

weet wat hij wil, krijgt bij Hyundai uitgebreid 
advies. Klanten mogen op het scherm direct 
meekijken naar de mogelijkheden. “Het klinkt 
misschien gek, maar wij vinden het juist fijn 
als de klant een kijkje neemt achter de scher-
men. Waarom niet, wij hebben niets te ver-
bergen en het schept vertrouwen. Dat vinden 
we belangrijk. Als dat betekent dat iemand 
een kijkje wil nemen in de werkplaats, is dat 
geen probleem.”

Feestje 
Een auto kopen moet een feestje zijn, vinden 
ze bij Hyundai Velserbeek. En bij een feest-
je horen cadeautjes! Een nieuwe – maar ook 
een tweedehands auto, ‘want dat is voor de 
volgende eigenaar immers ook een nieuwe 
auto’ – wordt feestelijk ingepakt. De mede-
werkers nemen uitgebreid de tijd om alle in-
formatie over de auto door te nemen met de 
(nieuwe) eigenaar. Hoe werkt het, wat moet 

je weten, wat maakt de auto nog leuker? Het 
wordt allemaal doorgenomen samen met de 
klant. 

Hyundai Velserbeek is gevestigd aan 
Wagermakerstraat 2 in Velserbroek. 
Kijk voor meer informatie op 
www.velserbeek.nl.

Het team van Hyundai Velserbeek. (Foto: Diablophoto’s)

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,2 - 7,5 (l/100 km) / 23,8 - 13,3 (km/l); CO2 - emissie: 110 - 175 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens 
zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Inruilvoordeel is bovenop de Autotelex handelswaarde. Inruilprijs is een richtprijs, op basis van 
een rook- en schadevrije, dealer onderhouden, in technische goede staat verkerende auto met metallic lak, airco en kilometrage van max. 15.000 km p.j. Actie geldt bij een getekende 
koopovereenkomst van 01-06-2018 tot en met 31-07-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Acties geldig op geselecteerde voorraad modellen. Acties niet geldig 
in combinatie met andere acties. Kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. Genoemde prijzen zijn actieprijzen en excl. metallic lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie 
voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op 
Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven in het service & garantieboekje.

Ontdek meer op velserbeek.hyundai.nl 

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 44

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

Hoge instapmodellen zijn populair. En dat is ook niet gek want een hoge zit geeft veel gemak 
bij het in- en uitstappen, zorgt voor veel overzicht op de weg én biedt tevens veel steun en comfort.
Ze verdienen het dan ook zeker om nader bekeken én ervaren te worden. Kom langs voor 
een proefrit en beoordeel zelf het ongeëvenaarde gebruiksgemak en de geavanceerde 
technologieën van deze toppers van Hyundai. 

Er is al een Hyundai Tucson vanaf:

€28.795
Er is al een Hyundai ix20 vanaf:

€23.795
Er is al een Hyundai KONA vanaf:

€22.295

Nu bij Velserbeek: alle hoge instapmodellen van 
Hyundai tot € 2.500 extra inruilvoordeel.

Nu bij Velserbeek: alle hoge instapmodellen van 

Kies voor instapgemak 
bij Hyundai!
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koopovereenkomst van 01-06-2018 tot en met 31-07-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Acties geldig op geselecteerde voorraad modellen. Acties niet geldig 
in combinatie met andere acties. Kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. Genoemde prijzen zijn actieprijzen en excl. metallic lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie 
voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op 
Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven in het service & garantieboekje.

Ontdek meer op velserbeek.hyundai.nl 

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 44

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

Hoge instapmodellen zijn populair. En dat is ook niet gek want een hoge zit geeft veel gemak 
bij het in- en uitstappen, zorgt voor veel overzicht op de weg én biedt tevens veel steun en comfort.
Ze verdienen het dan ook zeker om nader bekeken én ervaren te worden. Kom langs voor 
een proefrit en beoordeel zelf het ongeëvenaarde gebruiksgemak en de geavanceerde 
technologieën van deze toppers van Hyundai. 

Er is al een Hyundai Tucson vanaf:

€28.795
Er is al een Hyundai ix20 vanaf:

€23.795
Er is al een Hyundai KONA vanaf:

€22.295

Nu bij Velserbeek: alle hoge instapmodellen van 
Hyundai tot € 2.500 extra inruilvoordeel.

Nu bij Velserbeek: alle hoge instapmodellen van 

Kies voor instapgemak 
bij Hyundai!
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