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Velsen - KWF Kankerbestrijding, afdeling Velsen, organiseert op
zondag 19 mei voor de vijfde keer, een lustrum dus, het wandelevenement Vissenloop in IJmuiden en omstreken. Uitgangspunt van dit inmiddels landelijk bekende evenement is in de eerste plaats geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en in
de tweede plaats om de gemeente Velsen en omgeving onder de
aandacht te brengen. Vorig jaar mocht men bijna 2.000 wandelaars verwelkomen waardoor de organisatie, uit inschrijfgelden
en sponsoring, een bedrag van ruim 48.000 euro kon overmaken
aan KWF Kankerbestrijding voor verder onderzoek naar deze
ernstige ziekte.
Wandelaars kunnen zich inschrijven
voor diverse afstanden: 5, 10, 15, 20,
25, 30 en 40 kilometer.
Onderweg zijn er optredens van diverse shantykoren, delen de stempelkosten versnaperingen uit en bij

de finish worden de wandelaars verwelkomd met een medaille, gebakken vis en optredens van de geweldige band Full Count.
Om het milieu zo veel mogelijk te
sparen worden er geen plastic fles-

jes met water meer uitgedeeld,
maar ontvangen de deelnemers
navulbare waterzakjes, ter beschikking gesteld door PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. PWN installeert onder meer waterwanden
met kraanwater op het start- en finishterrein, maar ook onderweg
kunnen deze waterzakjes natuurlijk
worden bijgevuld. Ook plastic koffiebekertjes zijn in de ban gedaan
want Rabobank IJmond heeft kartonnen koffiebekers beschikbaar
gesteld.
Wandelliefhebbers, bedrijventeams, scholen en sportverenigingen: schrijf u nu in voor deelname!
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is op deze website te vinden. De organisatie hoopt natuurlijk, mede
gezien het feit dat dit jaar het eerste
lustrum gevierd wordt, op een record aantal deelnemers.
Mede dankzij uw deelname kan de
organisatie dan hopelijk een recordopbrengst overmaken, ter ondersteuning van onderzoek naar kankerbestrijding. (foto: aangeleverd)
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Tunneltje tussen Velsen-Noord
en Beverwijk voor voetgangers
en fietsers
Het gaat om een tunneltje voor langzaam
verkeer (fietsers en voetgangers) tussen
Velsen-Noord en Beverwijk. Na aanleg van
het tunneltje hoeven fietsers en voetgangers niet meer bij de verkeerslichten over te
steken. Dit verbetert de verkeersveiligheid
en de doorstroming. Het tunneltje heeft
ook een functie voor het doorgaande fietsverkeer van en naar de pont. Het tunneltje
wordt aangelegd halverwege de Velsertraverse ter hoogte van de bestaande bushalte
aan de zuidkant van de Velsertraverse.

verkeersveiligheid en de doorstroming. Het
tunneltje heeft ook een functie voor het doorgaande ﬁetsverkeer van en naar de pont.
Op dit moment wordt onderzocht wat de optimale route naar het tunneltje is en hoe deze
route het best kan worden ingepast. Daarbij
wordt o.a. gekeken naar doorstroming, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, behoud van
groen, geluidhinder en waterhuishouding. Bij
de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen betrekt de gemeente het wijkplatform en
de direct omwonenden.

Ter hoogte van de bestaande bushalte aan de
zuidkant van de Velsertraverse wordt een tunneltje aangelegd. Dit tunneltje tussen VelsenNoord en Beverwijk is voor voetgangers en
ﬁetsers. Zij hoeven dan niet meer bij de verkeerslichten over te steken. Dit verbetert de

Het tunneltje is onderdeel van het project HOV
station Beverwijk, een samenwerking tussen
provincie Noord-Holland, N.S., Prorail en de
gemeenten Beverwijk en Velsen. De planning is
dat het project 31 december 2022 wordt opengesteld.

Sportaanbod jeugd gezocht!
Sportpas Velsen is dit jaar succesvol van
start gegaan. Honderden kinderen hebben
afgelopen seizoen deelgenomen aan sportieve activiteiten en een aantal is zelfs lid
geworden bij clubs en verenigingen.

Vandaag is door gemeenten, sociale partners en werkgevers in de regio’s IJmond en
Zuid-Kennemerland een vernieuwd Taalakkoord ondertekend. Hiermee spreken ze
met elkaar af ervoor te zorgen dat het lezen van taal voor steeds minder mensen
een probleem is.

Momenteel werken we aan een nieuw kennismakingsaanbod voor na de zomervakantie. Sportaanbieders kunnen hun sport- en beweegaanbod (kosteloos) laten plaatsen in de
brochure 2019-2020.
Kijk voor meer informatie op www.sportloketvelsen.nl of www.sportpasvelsen.nl

Lintjes aanvragen voor de
lintjesregen van 2020
Vrijdag 26 april reikte burgemeester
Frank Dales in het gemeentehuis van Velsen vijf Koninklijke Onderscheidingen uit
en voor het eerst dit jaar ook twee Jeugdlintjes.
U kunt vanaf nu lintjes aanvragen voor
de lintjesregen van volgend jaar Kent u
iemand in Velsen die een lintje verdient?
Bijna iedereen kan deze vraag met ‘ja’
beantwoorden. Want overal in Nederland
zetten mensen zich in voor vele doelen.
Weet u kandidaten? Draag ze voor! Dat
kan tot en met 1 juli 2019.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet
voor de samenleving kan in aanmerking komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een
ander terrein. Denk ook aan mensen die voor
hun werk lang iets bijzonders doen waar de
hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke

Week van het Taalakkoord

inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.

Er zijn in Velsen tussen de 3.500 en 4.800
mensen die niet goed kunnen lezen, rekenen
of met computers kunnen werken. Hierdoor
kunnen ze vaak niet of minder goed meedoen
in de maatschappij. Het lezen van bijvoorbeeld brieven van de overheid, veiligheidsvoorschriften of bijsluiters bij medicijnen is
moeilijk. Ook weten zij vaak niet de weg op het
internet en ze zijn vaker werkloos. Als ze wel
werk hebben zijn er soms taalproblemen op de
werkvloer.

Weet u een kandidaat? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats
van de kandidaat. De ambtenaar die daar de
lintjes behandelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor
een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u
precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De
contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er heel
wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen
voor de lintjesregen van 2020 moet het verzoek
insturen vóór 1 juli 2019.

Op bezoek bij het Praathuis
Afgelopen vrijdag ging wethouder Marianne
Steijn in gesprek met vrijwilligers van Taal in
Thema, een programma waarbij inwoners in
kleine groepjes, per thema lesstof behandelen.
Een prettige manier om met taal bezig te zijn.
Ook schoof zij aan bij het Praathuis, een samenwerking tussen Stichting Welzijn Velsen
en de Bibliotheek Velsen. Tijdens het Praathuis wordt op een ontspannen manier het
Nederlands geoefend. Zo wordt niet alleen
de Nederlandse taal geleerd tijdens en na de
inburgeringscursus, maar ontstaan er ook
nieuwe contacten. Een deelneemster vertelde over haar werk als journaliste in Afghanistan voordat ze naar Nederland kwam. Ze pakt
hier nu zoveel mogelijk aan om zo goed mogelijk Nederlands te oefenen. Bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk bij de bibliotheek en bij Radio Seaport. Zo bereidt ze zich voor op haar
Staatsexamen.

Meer informatie bij de afdeling kabinetszaken: 140255 (geen netnummer nodig) of 0255567200. Daar kunt u ook gratis de folder ‘Ere
wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles
wat u moet weten over de aanvraag van een
Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie
ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl

Uit het college
•

Gemeente Velsen ontwikkelt samen met
het Pieter Vermeulen museum sience
center BRAK! In het tijdelijke onderkomen bij het Kennemermeer worden allerlei activiteiten georganiseerd op het
gebied van kust, klimaat en natuur. Bijvoorbeeld het burgerwetenschapsproject ‘Opgroeien, leren en meegroeien
met klimaatadaptatie’ waarin onderzoek wordt gedaan naar het vergroenen
van scholen. Met de wandelapp kan je op
klimaatavontuur in IJmuiden aan zee.

Voor deze activiteiten wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van (Europese)
subsidies. Stap voor stap groeit BRAK!
uit tot een science center waar iedereen,
die iets wil leren of werkt aan kust, klimaat en natuur, zich thuis voelt.
Meer informatie:
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Taal wordt weer leuk
In het sociaal domein is “Iedereen doet
mee” het landelijk hoofdthema. Het Taalakkoord dat vandaag getekend is, is daar
een onderdeel van. IJmondWerkt! heeft
zich aangesloten bij het Taalakkoord en
biedt medewerkers een taaltraining aan.
Aan het woord Taalexpert Nel Groen, over
het belang van taalontwikkeling op de
werkvloer.

Taalexpert Nel Groen: Mensen vinden lezen en schrijven weer leuk!
De IJmond-gemeenten hebben hun krachten
gebundeld in IJmondWerkt!, die de Participatiewet voor Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen uitvoert. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen in de IJmond werken, ook als daar ondersteuning bij nodig is.

gelegd”, of “ik ga over een paar jaar met pensioen.” Bij dat laatste roep ik altijd heel hard dat
je leven dan nog niet is afgelopen, maar dat je
juist nieuwe kansen krijgt om je te ontplooien.
IJmondWerkt! is voor medewerkers een veilige plek met een prettige sfeer. Ze weten waar
ze aan toe zijn en voelen zich gezien. Meedoen
aan een taaltraject vraagt van hen om uit hun
comfortzone te komen. Om ze er warm voor
te maken praat ik terloops met ze. Bij het koffieapparaat, tijdens de lunch, niet te formeel.
Het mag best een beetje luchtig en met humor.
Eenmaal overstag gaan deelnemers in kleine
groepjes aan de slag gaan met praktische opdrachten. Dat varieert van het opstellen van
een duidelijke e-mail tot hoe je je OV-chipkaart oplaadt.

Nel Groen helpt de mensen die een traject
volgen bij IJmondWerkt! maar al te graag met
hun problemen rondom taal, rekenen of digitale vaardigheden. Of Nederlands hun moedertaal is of hun 2e taal, wie vooruit wil kan bij
haar terecht.

Ze mogen zelf kiezen of ze willen werken aan
lezen & schrijven, spreken & luisteren, zelfredzaamheid, het vergroten van de woordenschat, rekenen of digitale vaardigheden. Dat
is nieuw voor ze. Die zelfregie houdt deelnemers betrokken en gemotiveerd. We werken
met mooi en aansprekend lesmateriaal van
Stichting Lezen & Schrijven en van de boekjes
makkelijk Lezen voor volwassen worden ze
helemaal enthousiast. Opeens lezen ze spannende verhalen, verhalen over de liefde, gedichten of levens- en reisverhalen. Prachtig
toch! Taal maakt hun wereld groter.

Nel Groen: ‘Er komt als snel emotie bij kijken
als ik praat met laaggeletterde mensen. Vaak
hebben ze ondanks alle goede bedoelingen
geen leuke schooltijd gehad en voelen ze zich
teleurgesteld of niet gesteund om het beste uit
zichzelf te halen. Door weer aan de slag te gaan
met de schoolse taken kan dat verdriet of die
boosheid weer aan de oppervlakte komen. Ik
hoor vaak: “ Ik red me” , “ik heb me erbij neer-

Op de werkvloer wordt vervolgens met elkaar
gesproken over wat er in de taallessen gebeurt.
“Ik kan het ook!”, zeggen mensen verrast over
zichzelf. Dat trekt twijfelaars over de streep.
Die denken “Het is toch ook iets voor mij” en
gaan alsnog de taaltraining volgen. Na vele
kleine stapjes merken deelnemers opeens dat
ze steeds meer begrijpen van de wereld om
hen heen. Dat is een mooie ervaring.’

Om je werk goed en veilig te doen wordt van
je gevraagd dat je Nederlands spreekt, leest en
vaak ook schrijft. Ook is het handig als je rekenvaardig bent en met een computer kunt
omgaan.
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Beachparty
Voor
jeugd
t/m
14 jaar

VRIJDAG 24 MEI 2019
Tijd: 18:00-21:00 uur
In het recreatie- en het buitenbad

Kaarten: € 6,20
Muziek van een echte DJ, zowel binnen als buiten

www.zwembadvelsen.nl

Duitse les in het gemeentehuis
Het Ichthus Lyceum in Driehuis heeft een
jaarlijkse uitwisseling met het Dietrich Bonhoeffer Gymnasium uit Bergisch Gladbach.
Vorige week was deze Duitse groep leerlingen te gast in Driehuis. Loco- burgemeester
Steijn heette de leerlingen op 8 mei van harte welkom in onze gemeente. Zij deed dit in

Tweemaandelijkse opschoonactie bij
BRAK! IJmuiden

Vrijwilligers Gezocht en
Onthulling Beestenbende Bord
Vele handen maken licht werk! Afval, en
met name klein afval, is een groot probleem voor onze flora en fauna. Vogels
en dieren in het kustgebied zien kleine
stukjes plastic, of sigarettenpeuken gemakkelijk aan voor voedsel of raken erin
verstrikt. Iedere 2 à 3 maanden houden
we daarom bij het BRAK! huisje aan het
Kennemermeer een opruimactie. Hierbij
willen we in kaart brengen of het kleine
zwerfafval in de directe omgeving van
het BRAK! huisje toe- of afneemt. Zo hebben wij bijvoorbeeld op de landelijke opschoondag op 23 maart de aangetroffen
peuken geteld, dit waren er wel 179!

Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te

helpen en samen met de opruimploeg na te
denken over hoe we de aangetroffen hoeveelheid afval in kaart brengen? Meldt u dan aan!
Kinderen van de BeestenBende zijn ook zeer
welkom! De eerstvolgende opruimactie staat
gepland op zaterdag 25 mei van 10:00-11:00
uur. Tijdens deze opschoonactie wordt het
Velsen Geen Bende bord onthuld! Kinderen
van de BeestenBende hebben het bord ontworpen om dit seizoen gasten attent te maken op het schoonhouden van het strand.
Dit eigen ontwerp staat aan het begin van de
strandopgang. Wees welkom om aan te sluiten op 25 mei bij de tweemaandelijkse opschoonactie. De koffie en limo staan klaar!
Kijk voor meer informatie op de website
www.brakijmuiden.nl.

de raadzaal van het gemeentehuis. Na een
filmpje over de gemeente Velsen en een toespraak mochten de leerlingen nog vragen
stellen aan Marianne Steijn. Tenslotte wenste zij de leerlingen een gezellige tijd in onze
mooie gemeente.
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Loop een dag mee met…
Het Sociaal Wijkteam

Pas op voor de eikenprocessierups en bastaardsatijnrups
De bastaardsatijnrups en eikenprocessierups hebben haren om zich te beschermen
tegen vijanden. Deze haren komen via de
wind in de lucht en kunnen bij mens en
dier gezondheidsklachten en ernstige irritaties veroorzaken.

Waar zitten eikenprocessierupsen? De eikenprocessierups zit meestal in eikenbomen.
Meerdere eikenprocessierupsen kunnen samen een boom helemaal kaal eten.
Hoe herken ik eikenprocessierupsen? De
eikenprocessierups is te herkennen aan lange
witte haren. Hun nesten lijken op een dicht
spinnenweb en zijn te vinden op de boomstammen of op dikkere takken van de eik.
Waar zitten bastaardsatijnrupsen? De
bastaardsatijnrupsen komen voor in duindoorns, meidoorns, sleedoorns, eiken, berken
en fruitbomen.
Hoe herken ik bastaardsatijnrupsen?
Bastaardsatijnrupsen hebben een donkerbruin tot zwart lijf met 2 rode wratten op zijn
rug en lange geelbruine haren.
Welke klachten veroorzaken de haren
van deze rupsen als ik ermee in aanraking
kom? Irritatie aan de ogen en de luchtwegen,
jeuk en huiduitslag. In het algemeen verdwijnen de symptomen binnen enige dagen tot weken. Krijg je dikke oogleden, lippen, of een dik-

ke tong, of word je benauwd? Neem dan direct
contact op met de huisarts of bel 112

Het Sociaal Wijkteam IJmuiden Noord-Zuid
is ook op zoek naar een straat. Woont u in één
van deze wijken en wilt u met uw straat dit
jaar ook een maand lang gezellige en leuke activiteiten en acties organiseren, mèt ondersteuning van het Wijkteam? Geef u dan op
voor 1 juni! We zijn op zoek naar actieve bewoners die gezamenlijk hier een rol in willen
spelen. Het Wijkteam denkt met u mee en ondersteunt u bij de ontwikkeling van de activiteiten en acties. U kunt uw straat opgeven bij
het Sociaal Wijkteam IJmuiden Noord-Zuid
via een email met motivatie naar ijmuidennoordzuid@swtvelsen.nl of bel 088-8876970.
Het Sociaal Wijkteam kiest een straat uit.
Woont u niet in IJmuiden Noord-Zuid, maar
wilt u wel uw straat aanmelden voor de Straat

Het wijkteamoverleg is op dinsdag in Dorpshuis Het Terras in Santpoort Noord. Tijdens
het overleg worden alle nieuwe hulpaanvragen
en de voortgang van eerdere vragen bespro-

ken. Dde wijkteamleden geven elkaar tips vanuit hun expertise. Zo heeft dhr. v R. het Sociale
Wijkteam ingeschakeld na een moeilijke periode in zijn leven, echtscheiding, baanverlies en
nu financiële problemen want de aanmaningen blijven binnen rollen. Coby van Socius adviseert om een FAT (Financiële Administratie
Thuis) vrijwilliger in te schakelen om dhr. v R.
te helpen zijn administratie op orde te brengen;
dit gaan wij bij het volgende huisbezoek met
hem bespreken.
De vragen die bij het Sociale Wijkteam binnenkomen zijn heel divers. Geen vraag is te gek. Het
wijkteam denkt mee en ondersteunt tot er een
oplossing is gevonden zodat de burger, eventueel met de juiste hulp, zelf verder kan gaan.
Heeft u een probleem waar u zelf of met hulp
van uw familie/vrienden niet uit kunt komen,
neem dan contact op met het Sociale Wijkteam: 088 8876970 of per mail: contact@swtvelsen.nl Voor meer informatie over het wijkteam kunt u kijken op: www.swtvelsen.nl

Hoe kan ik klachten voorkomen?
• Vermijd contact met de rupsen.
Kom niet in de buurt van de nesten van
• de rupsen.
• Bedek de armen en de benen goed in het
gebied waar de rupsen voorkomen.
• Ga in een gebied waar de dieren voorkomen niet op de grond te zitten.
• Wat moet ik doen als je klachten heb?
Vermijd krabben en/of wrijven.
• Was je huid goed met water en spoel je
ogen met water.
• Jeukt je huid, of heb je rode bultjes? Plak
dan plakband op de huid, trek het plakband er weer af om de haren van de rupsen snel te verwijderen.
• Was je kleding op 60 graden.
Neem bij ernstige klachten altijd contact op
met uw huisarts of de GGD!
Melden eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups
Als de eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups in een boom zitten, kan dit leiden tot
een plaag. Zit er een nest in je tuin, of vermoed
je een plaag?? Meld het bij de gemeente.

IJmuiden Noord-Zuid Straat van de Maand?
Voor het tweede jaar op rij kiezen de vijf
Sociaal Wijkteams in Velsen dit jaar vijf
Straten van de Maand. Deze straten worden een maand lang in het zonnetje gezet
door het Wijkteam. Samen met bewoners
wordt er een leuke activiteit georganiseerd. Daarnaast zijn er leuke acties, zoals bijvoorbeeld een tekenwedstrijd, een
beste buur-bokaal, een loterij of een gezamenlijk uitje. Het doel van deze actie is
om verbinding te brengen in een straat en
contacten tussen buurtbewoners te versterken.

De dag begint al vroeg voor wijkverpleegkundige Irma. Voor zij aanschuift bij het
wekelijks overleg van het Sociale Wijkteam,
gaat zij eerst nog even bij haar moederorganisatie langs om te horen of er afgelopen
nacht calamiteiten zijn geweest. Gelukkig
waren er deze keer geen bijzonderheden
en stapt zij op de fiets richting het wijkteamoverleg. Voor vanmiddag staat een
huisbezoek gepland, samen met Tineke
(WMO), gaan zij langs bij mevr. S. Mevr. S
heeft een aanvraag gedaan voor huishoudelijke ondersteuning omdat zij, na een val,
in het ziekenhuis heeft gelegen en haar gezondheid sterk achteruit is gegaan. De dames gaan nu bij haar langs om te kijken of
mevrouw op andere vlakken ondersteuning
nodig heeft.

van de Maand? Stuur dan een email naar
Alexander van de Pieterman, apieterman@
swtvelsen.nl. Voor meer informatie over de
Sociaal Wijkteams kunt u kijken op www.swtvelsen.nl.

Wethouders IJmond vragen aandacht voor Agenda Schone Lucht
IJmond bij formateur provincie
De balans tussen wonen, werken, leefbaarheid en gezondheid in de IJmond herstellen.
Dat is waar de colleges Milieu en Gezondheid van Velsen, Beverwijk en Heemskerk
aan werken. Graag zien ze dat de provincie
Noord- Holland de Agenda Schone Lucht
IJmond betrekt bij de onderhandelingen
voor een nieuw college van Gedeputeerde
Staten. Daarom schreven de colleges gezamenlijk een brief aan de formateur.

“Wij komen in actie voor schonere lucht, omdat

inwoners aangeven dat ze zich zorgen maken
over hun gezondheid in relatie tot uitstoot van
industrie, verkeer, lucht- en scheepvaart.”, aldus
de colleges van de IJmond.
Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 december 2018 spraken aanwezigen hun zorgen uit
over de luchtkwaliteit van hun omgeving. Daaruit is de Agenda Schone Lucht IJmond ontstaan
waarin 11 actiepunten en afspraken zijn vastgelegd. Kijk voor deze 11 actiepunten en afspraken
op https://agendaschonelucht.nl/wat-is-agenda-schone-lucht/ (Foto Reinder Weidijk)

Samenwerking Huizenaanpak en Gemeente
Velsen voortgezet

Gratis quickscans voor
verduurzaming van VvE’s
Steeds meer inwoners van Velsen zien de
voordelen van verduurzaming. Het kan
zorgen voor meer comfort en een lagere
energierekening. Maar hoe begin je aan
verduurzaming als eigenaar van een appartement? Wat is er bouwtechnisch en
financieel mogelijk? Om uw Vereniging
van Eigenaren op weg te helpen, biedt de
gemeente Velsen tien gratis quickscans
aan.

De scan is een eerste advies voor de VvE over
energiebesparing, verduurzaming, financieringsmogelijkheden en het te volgen proces.
Het kan de opmaat vormen voor een gedetailleerd maatwerkadvies.
De gemeente werkt hierbij samen met de

Stichting Huizenaanpak. Dit is een platform
van vakmensen en specialisten in de regio
IJmond/Zuid-Kennemerland. Ze hebben
verschillende aanpakken, gebaseerd op het
woningtype.
In juni 2018 was al een bijeenkomst voor Verenigingen van Eigenaren in samenwerking
met de Huizenaanpak. Aan het einde van de
bijeenkomst zijn twee scans verloot. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst breiden we de actie dit jaar uit.
Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie kunt u terecht op www.huizenaanpak.nl/
vve-velsen.
U kunt zich hier ook aanmelden voor de
nieuwsbrief.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

opend 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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 4 mei 2019 tot en met 10
mei 2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Snippenbos
66,
bouwen
veranda
(05/05/2019) 28457-2019
Edisonstraat 18, plaatsen dakopbouw
(08/05/2019) 30194-2019
Lijsterlaan 17, vergroten zolderverdieping (10/05/2019) 31397-2019
Velsen-Zuid
Genieweg nabij 38 en Amsterdamseweg
(N202) tussen hm 3,8 en 3,9, aanleggen tijdelijke pontonbruggen
en tijdelijke in/uitrit N202 (09/05/2019)
30539-2019
Velsen-Noord
Staalstraat 150, bouwen
(04/05/2019) 28406-2019

opslagruimte

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 54, plaatsen
(06/05/2019) 28875-2019

erker

Hoofdstraat 1, plaatsen groendrager
(06/05/2019) 29197-2019
Kerkweg 97, verbreden dakkapel (voorzijde)
(09/05/2019) 31032-2019
Duin & Kruidbergerweg 60, legaliseren
tochtportaal (10/05/2019) 31413-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren wijzigen open haard (10/05/2019) 31418-2019
Crijnssenstraat
16,
plaatsen
erker
(10/05/2019) 31585-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, uitbreiden fitness en welness/ sauna (binnen- en buitenruimte) (10/05/2019)
31587-2019
Roos en Beeklaan 13, plaatsen erker
(10/05/2019) 31593-2019
Velserbroek
Platbodem 201, brandveilig gebruik kinderopvang basisschool Westbroek (07/05/2019)
29382-2019
Dammersboog
102,
bouwen
erker
(07/05/2019) 29697-2019
Smallekamp 6, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(10/05/2019) 31525-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de com-

missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Briniostraat 12, voortzetting tijdelijk (5 jaar)
gebruik als schoolplein, plaatsing hekwerk
(08/05/2019) 113902019
Grahamstraat 215, plaatsen dakopbouw
(10/05/2019) 12335-2019
Grahamstraat 217, plaatsen dakopbouw
(10/05/2019) 11754-2019
Cruiseboulevard 10, plaatsen tijdelijke tent
(t/m 31 oktober 2019) t.b.v. afhandelen cruisepassagiers (08/05/2019)
8837- 2019
Velsen-Noord
Melklaan 35a, wijzigen reeds verleende vergunning voor verbouwen bedrijfspand tot
woning (06/05/2019) 9792-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, verruimen openingstijd tot 01:30 uur i.v.m. evenement
‘Midzomernachtwandeling’ op 22 juni 2019
(10/05/2019) 11893-2019
Velserbroek
Westlaan 41, evenement ‘Villa’s Culi-

nair Wijntheater’ op 30 en 31 mei 2019 en
1 en 2 juni 2019 (incl. parkeren weiland)
(06/05/2019) 9676-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Badweg 40 (Camping Duindoorn), nieuwbouw winkel/cafetaria (08/05/2019) 264442019
Lange Nieuwstraat 497 – 499, wijzigen en
vergroten bovenwoning in 3 appartementen
met uitbouw, dakterras en
dakkapel (10/05/2019) 8191-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden terras (08/05/2019) 12420-2018
Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong. ( KPN Locatie, voor
Vomar), verkoop visproducten, op dinsdag
t/m zondag (10/05/2019) 31234-2019
Velserbroek
Vestingplein, verkoop visproducten, op donderdag en vrijdag (07/05/2019) 29548-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende 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 aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Kastanjestraat 20 en 22, plaatsen dakopbouw (09/05/2019) 12324-2019
Acaciastraat
23,
plaatsen
dakopbouw
(10/05/2019)
8201-2019
Cruiseboulevard 10, plaatsen tijdelijke tent
(t/m 31 oktober 2019) t.b.v. afhandelen cruisepassagiers (09/05/2019) 8837-2019

(10/05/2019) 10792-2019
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 32 (gemeentelijk monument),
verwijderen verf op gevels (09/05/2019)
24381-2019

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 10, plaatsen zonnepanelen
(10/05/2019) 11908-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:

Velsen-Noord
Meerweidenlaan 24 t/m 98, renoveren woningcomplex (gevelkozijnen en na isoleren)

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen erker met luifel
boven voordeur (06/05/2019) 1541-2019

200.000 kWh of > 75.000 m3) was het al verplicht om energiebesparende maatregelen te
treffen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Welke maatregelen dat zijn, zijn terug te vinden in de Erkende Maatregelenlijsten
die onlangs herzien zijn. Bijvoorbeeld het isoleren van de buitenmuur wanneer spouwmuurisolatie ontbreekt in de Erkende Maatregellijst
voor kantoren. Of het installeren van ledlampen in de lijst voor tankstations wanneer er nog

verouderde verlichting is toegepast.

Energievoorziening in 2050
In 2050 is Nederland aardgasvrij. De internationale en nationale overheid heeft besloten dat onze energievoorziening in 2050
volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent
dat we anders gaan werken en produceren. Als ondernemer heeft u een grote rol in
deze energietransitie.

Ook wettelijk is vastgelegd dat bedrijven boven
een bepaald verbruik energiebesparende maat-

regelen moeten treffen. Om u als ondernemer
te ondersteunen zijn er Erkende Maatregelenlijsten voor diverse branches. Ook gaat per 1 juli
2019 de Informatieplicht in, waarbij u vierjaarlijks meldt welke energiebesparende maatregelen u getroffen heeft.
Erkende Maatregelen
Voor bedrijven met middenverbruik (> 50.000
kWh en/of > 25.000 m3) of grootverbruik (>

Een erkende maatregelenlijst is een gemakkelijk hulpmiddel om aan de wetgeving te voldoen. Bovendien geven de lijsten toegang tot
kennis en ervaring uit de eigen branche over
interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Let wel, naast de erkende maatregelen zijn er nog niet-verplichte maatregelen te treffen die direct voor energiebesparing
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of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld
aan zonnepanelen.
Informatieplicht
Bent u een midden- of grootverbruiker? Dan
bent u door de nationale overheid verplicht om
uiterlijk 1 juli 2019 te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen in uw
onderneming. Vierjaarlijks dienen ondernemers het bevoegd gezag te informeren over de
genomen energiebesparende maatregelen, de
zogenoemde Informatieplicht.
Meldingen moeten voor 1 juli 2019 ingediend

worden. In plaats van alle bedrijven te bezoeken kan het bevoegde gezag op basis van de ingediende melding een prioritering maken in
handhaving.
Melding indienen
De rapportage dient via het e-loket van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(www.rvo.nl) te worden ingediend.
Eerder opgestelde energierapporten, scans en
certificeringen middels een keurmerk kunnen
gebruikt worden bij het invullen van de melding. Het hebben van deze rapporten geeft geen
vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf
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in de portal een melding te doen.
Voldoen aan de energiebesparingsplicht
Uw bedrijf voldoet aan de informatieverplichting wanneer er een melding is gedaan in het
registratiesysteem. Dit betekent niet dat er ook
automatisch voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht. Is er voor uw branche geen Erkende Maatregelenlijst? Dan dient u zelf aan te
geven welke maatregelen u genomen heeft om
aan de verplichte energiebesparing te voldoen.
Heeft u daar vragen over? U kunt contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via 0251263863.

Energie en kosten besparen
Naast een verplichting biedt energie besparen
en opwekken het ook kansen, namelijk kostenbesparing. Want ondanks dat duurzaamheidsmaatregelen altijd om een investering vraagt,
kunt u direct op energiekosten besparen. Dat
kan al met kleine aanpassingen. Is uw koel- en
stookinstallatie bijvoorbeeld wel goed ingeregeld? Heeft u oude verlichting al door ledverlichting vervangen? Ook zijn er subsidies en/of
fiscale voordeelregelingen die grote investeringen kunnen verlichten. Kijk voor mogelijkheden op www.odijmond.nl.

Inloopmiddag bedrijventerreinen Velsen-Noord
Vanaf 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 ligt
het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen Velsen-Noord” ter inzage.
Ligging plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door
het Noordzeekanaal ten zuiden van het plangebied, een deel van het Noordzeekanaal is
opgenomen in dit bestemmingsplan. Het terrein van Tata Steel vormt globaal de begrenzing aan de westkant van het plangebied. De
woonkern Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van het plangebied. De gemeentegrens vormt in het noordoosten en het oosten
van het gebied de begrenzing. Onderstaande
afbeelding laat de begrenzing van het plangebied zien.
Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord (idn: NL.IMRO.0453.
BP0300BEDRIJVENTE1-V001) ligt met ingang van 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019
voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inloopmiddag in wijkcentrum De Stek.
Op dinsdagmiddag 21 mei 2019 van 17 tot 19
uur is er een inloopmiddag in wijkcentrum De
Stek, Heirweg 2, in Velsen-Noord. Hierbij zijn
medewerkers van de gemeente aanwezig die
uw vragen kunnen beantwoorden. U bent van
harte welkom.
Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op
het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van
“inspraakreactie bestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord, zaaknummer
3111-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw
fysieke postadres aan te geven.

Sessies donderdag 16 mei 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen
via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik
vervolgens op de datum en de zalen van deze
sessies. RTV Seaport zendt de sessies vanuit
de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.
raadsplein.tv.
Agenda
1-Sluiting sluisroute
Op 10 april heeft Rijkswaterstaat te kennen
gegeven dat de sluisroute naar verwachting
nog twee jaar gesloten zal blijven, bovenop de sluiting die het afgelopen jaar al van
kracht was. Een onaangename verrassing.
Nu de sluiting met nog eens twee jaar wordt
verlengd, wil de Raad dat Rijkswaterstaat de

motivatie achter dit besluit toelicht, zodat
raadsleden Rijkwaterstaat daarop kunnen
bevragen
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
2- Actualisatie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/
IJmond 2016-2020
De resultaten van een woningbehoefteonderzoek zijn aanleiding om enkele afspraken
uit het Regionaal Actieprogramma Wonen
2016-2020 (RAP) te actualiseren. De belangrijkste wijziging is de regionale inzet op
de groei van de sociale huurwoningvoorraad
in plaats van het op peil houden van de sociale voorraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld de geactualiseerde afspraken over
het regionale woningbouwprogramma vast
te stellen.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur
3-Groenstructuurplan
In het Groenstructuurplan wordt geregeld
dat het huidige landschap en groen wordt

behouden. Daarbij wordt aangegeven hoe
ontwikkeling en het beheer ervan beter kan
aansluiten op de ambities van college en gemeenteraad en wensen van inwoners. Om tot
het plan te komen is een uitgebreid participatietraject gevolgd. Het Groenstructuurplan bestaat uit een visie en een nog op te
stellen uitvoeringsplan. De visie is nu in concept gereed en wordt besproken met de raad.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur
4-Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
Deze sessie is een vervolg op 11 april. Toen
hebben diverse insprekers hun visie gegeven
over de herontwikkeling van de de locatie
Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid. Daar
wordt de bestaande agrarische bebouwing
gesloopt en 3 woningen gebouwd. Op 16 mei
is het aan de Raad om een voorlopig oordeel
te geven over het voorstel.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur
5-Aandelenbezit HVC

De gemeente Zaanstad is uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond
Zaanstreek (GR AIJZ) getreden. In deze
sessie wordt met de raad van gedachten gewisseld over de vraag hoe de raadsleden
aankijken tegen het individueel aandeelhouderschap in HVC. Afhankelijk van de bespreking komt het college met een definitief
voorstel naar de raad. Rooswijkzaal: 19.3021.00 uur
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur
Cultuurvisie Velsen
Om een breed gedragen cultuurvisie te ontwikkelen is op verschillende manieren met
betrokkenen in gesprek gegaan. Nu wordt de
vertaling naar de voorgenomen beleidslijnen
en kaders gemaakt. Deze beeldvormende
sessie over de Cultuurvisie is ervoor bedoeld
om te checken of het beeld nu compleet is en
de opgehaalde lijn de juiste is. Ook kunnen
reacties worden meegenomen in de verdere
uitwerking van het beleid.
Rooswijkzaal: 21.30 – 23.00 uur

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering woensdag 22 mei 2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur.
U bent van harte welkom de vergadering
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als
achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en

klik op de datum van deze vergadering.
Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen live te volgen en
terug te zien op het TV-kanaal en via www.
raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoon-

nummer 0255 - 567251 of via de mail griffie@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp,
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
De griffie neemt dan contact met u op.
De Agenda
7 - Verklaring van geen bedenkingen
voor het legaliseren van het gebruik
voor horecadoeleinden van het Koets-

huis op het landgoed Duin en Kruidberg
te Santpoort-Noord
Voor het legaliseren van het gebruik voor
horecadoeleinden van het voormalig Koetshuis en het aansluitende terrein op het landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord
wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan het gebruik voor een horecafunctie
in het Koetshuis en het aansluitend terrein.
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8- Actualisatie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/
IJmond 2016-2020
In 2016 hebben de gemeenten in de regio
Zuid-Kennemerland/ IJmond het Regionaal
Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP)
vastgesteld. De resultaten van een woningbehoefteonderzoek zijn aanleiding om enkele afspraken uit het RAP te actualiseren.
Het gaat hierbij om het regionale woningbouwprogramma. De belangrijkste wijziging
is de regionale inzet op de groei van de sociale huurwoningvoorraad in plaats van het op
peil houden van de sociale voorraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld de geactualiseerde afspraken over het regionale woningbouwprogramma vast te stellen.
9 - MRA-agenda van de IJmond
De MRA agenda van de IJmond is opgesteld
om een herkenbare, heldere agenda te hebben richting de Metropool Regio Amsterdam
(MRA) die hiermee als basis dient voor “de

IJmond inbreng” in de verschillende MRA
overleggen. In de IJmondcommissie van 19
maart jl. is een eerste concept van de “MRAagenda van de IJmond” besproken. Op basis
van de reacties van de raadsleden is het concept van de “MRA-agenda van de IJmond”
aangepast en ligt deze nu ter vaststelling
voor aan de Raad.
10 - Voorbereidingsbesluit woningsplitsing, kamerverhuur en Short Stay
Goede regelgeving voor woningsplitsing ontbreekt bij de oude bestemmingsplannen binnen de gemeente Velsen. Om de regelgeving
aan te passen wil de gemeente een paraplubestemming opstellen voor het onderwerp
woningsplitsing. We willen niet alles honoreren, daarom het voorbereidingsbesluit
woningsplitsing. Indien de gemeenteraad
eind mei het voorbereidingsbesluit vaststelt,
dan worden nieuwe aanvragen voor woningsplitsing in de wacht gezet tot het paraplube-
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stemmingsplan van kracht gaat. Indien een
aanvraag passend is binnen de beleidsregels
van woningsplitsing, kamerverhuur en short
stay en bed en breakfast, dan wordt deze niet
in de wacht gezet maar kan medewerking
worden verleend aan de aanvraag.
11 - Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Brederoodseweg 41 in SantpoortZuid wordt herontwikkeld. Het plan omvat
de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en het bouwen van 3 vrijstaande woningen. Het ontwerpbestemmingsplan en het
bijbehorende beeldkwaliteitsplan lagen van
1 september tot en met 12 oktober 2017 ter
inzage en er zijn 46 zienswijzen ingediend.
Deze hebben met name betrekking op het
behoud van de cultuurhistorische waarden
van het gebied. Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswij-

zen is besloten om aan de groene zoom aan
de noord- en oostzijde van het plangebied de
bestemming Natuur toe te kennen, in plaats
van de bestemming Groen.
Naar aanleiding van behandeling van het bestemmingsplan in de raadssessies van 8 februari en 12 april 2018 zijn de cultuurhistorische en stedenbouwkundige inpassing,
en de financiële onderbouwing van het plan
nogmaals onderzocht. De resultaten van dit
nadere onderzoek geven geen aanleiding
om het bestemmingsplan verder aan te passen. Daarna zijn nog twee sessies geweest op
11 april, waarin insprekers nogmaals uitgebreid hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen en op 16 mei waar de raad een
voorlopig oordeel heeft kunnen geven. Het
definitieve oordeel en de besluitvorming liggen nu voor.

Op Nationale Wandel- en Natuurcoachdag

Wandel mee met Anne Eijnwachter
van Seniorencoach Kennemerland
Velsen - Op zaterdag 25 mei kun
je gratis kennismaken met wandelcoaching tijdens de 8ste Nationale Wandel- & Natuur CoachDag.
Wandelcoaching, is mentale coaching in de buitenlucht waarbij de
natuur wordt ingezet als hulpmiddel. In Velsen is Anne Eijnwachter van Seniorencoach Kennemerland actief. Meld je aan op 25 mei
en loop vanaf 09.30 uur met haar
mee voor een bijzondere groepswandeling op het IJmuider strand.
’s Middags biedt zij twee gratis individuele kennismakingswandelingen aan in Duin en Kruidberg,
om 13.30 uur en om 14.45 uur.
Seniorencoach Anne Eijnwachter uit IJmuiden is naast senio-

rencoach ook natuurgids. Zij gaat
graag met haar klanten naar buiten. Zij biedt senioren begeleiding bij de problemen die zij ervaren bij het ouder worden. Na een
aantal gesprekken in de natuur,
waarbij de eigen regie centraal
staat, is er vaak een nieuw perspectief ontstaan waardoor men
met hernieuwde energie weer
verder kan.
Aanmelden voor één van de
wandelingen kan via e-mail: Anne@srckl.nl of telefonisch op 0647325563. Meer informatie over
deze vorm van coaching in Velsen
is te vinden op de website van Anne: www.srckl.nl. (foto: aangeleverd)

Afslankstudio Velserbroek
viert 20ste verjaardag
Velserbroek - Wat als je echt wel probeert om te letten op je voeding? Als je echt wel probeert om zoveel mogelijk je auto te laten staan en de fiets te nemen? Wat als die kilo’s hardnekkig blijven kleven, al doe je nog zo je best? Dan is een extra zetje in de
rug zeer welkom, zeker als dat op een heel ontspannende manier
kan gebeuren! Maak kennis met de Cryolipolyse of Coolipo Twin
bij Afslankstudio Velserbroek.

ne gezellige nummers. Tijdens deze
gezellige uurtjes zijn er spectaculaire aanbiedingen!

Tevreden klanten
Kristien, 58 jaar, woog op 3 september 77,3 kilo. Op 12 oktober 74,1 kilo. In die periode ging haar taille
Vet bevriezen is vet verliezen! De dio Velserbroek. ,,Hij zei: wat jullie van 82 naar 79 centimeter, haar buioplossing tegen vet voor mannen presteren is ons in een paar jaar niet komtrek van 93 naar 92 centimeter,
en vrouwen. Met een blijvend resul- gelukt.’’ Annet is superblij met de- heupen van 100 naar 97 centimeter,
taat, zonder operatie, pijnloos, vei- ze mooie erkenning vanuit het zie- dijen van 104 naar 101 centimeter
lig en effectief. Cryolipolyse is ijs- kenhuis
en billen van 99 naar 97 centimeter.
koud de beste manier om van overNellie, 49 jaar, woog op 16 januatollig vet af te komen. Wat wordt Afslankstudio Velserbroek be- ri 75,7 kilo, op 16 maart nog maar
beloofd? Duidelijk centimeterver- staat 20 jaar
68,5 kilo. Het verschil? Eén volledige
lies op armen, taille, heupen, dijen Al die jaren is de studio de nummer confectiemaat!
en kuiten. Je voelt je fitter en meer op afslankgebied, de allernieuwontspannen, je huid voelt strak- ste apparaten, geen wachttijden en Benieuwd naar de juiste manier van
ker en zachter aan, er is een betere voor iedereen vrijblijvend advies en afslanken? Breng dan een bezoek
vetverbranding en een doeltreffen- steun om het juiste eindresultaat te aan Beauty & Afslankstudio Velde verwijdering van vocht en afval- halen.
serbroek aan de Klompenmakerstoffen.
Vrijdag 31mei is er van 17.00 tot straat 7. Voor meer informatie: 023,,Vooral de erkenning van de inter- 20.00 uur een gezellig jubileum- 5490556, info@afslankstudiovelsernist van het ziekenhuis, is fantas- feest met een hapje en een drankje broek.nl en www.afslankstudioveltisch’’, zegt Annet van Afslankstu- en zingt de bekende Carina Lemoi- serbroek.nl. (foto: aangeleverd)

Biljartteam Warme Bakker Ad Ketels
speelt om Nederlands Kampioenschap
Velsen - Het biljart kaderteam
van Warme Bakker Ad Ketels/
BV Velsen heeft een fantastische
prestatie geleverd door in de halve finale op 11 en 12 mei van alle
drie de andere teams met maar
liefst 7-2 te winnen. In elke afzonderlijke wedstrijd van 4 tegen 4 werden telkens 3 partijen
gewonnen en maar 1 verloren.
Voorwaar een echte teamprestatie.
Op de zaterdag werden alle 7
partijen tegen wisselende teams
winnend afgesloten, wat eigen-

lijk al betekende dat de poulewinst binnen was en de andere
teams uitgeschakeld waren voor
de kwalificatie.
Op zondag werden er 2 partijen gewonnen en helaas ook 3
verloren, maar dat maakte voor
de eindzege in deze halve finalepoule niets meer uit, die was
voor de biljarters van Velsen.
Het betekent door naar de finale van de laatste 4 teams die op
25 en 26 mei om het Nederlands
kampioenschap spelen. Deze finale wordt onder leiding van de

KNBB gespeeld bij vereniging
BV Carambole in Rumpt (Gelderland). De biljarters van Warme
Bakker Ad Ketels/BV Velsen gaan
om de titel strijden met teams uit
Deventer, Alblasserdam en Warmenhuizen. Alle teams hebben
uiteraard sterke biljarters waarbij regelmatig series van boven
de 100 voorbijkomen. Laten we
hopen dat de beker naar Velsen
komt!
Voor meer biljarten: Biljartvereniging Velsen, Wüstelaan 79 te
Santpoort.

Nieuw bij DA: doe de Huidanalyse en
krijg persoonlijk verzorgingsadvies
IJmuiden - Of je nu 26 of 58 bent,
als je goede huidverzorging wil
kiezen, moet je om te beginnen
weten welk huidtype je hebt.
Goed nieuws, bij DA kun je nu
een professionele Huidanalyse laten doen. En je krijgt daarnaast de
beste tips & tricks voor een stralende huid. Je bent van harte welkom bij DA drogist Ritskes op de
Frans Naereboutstraat 66 in IJmuiden.
Snel en deskundig
De Huidanalyse wordt uitgevoerd
met medische meetapparatuur,
de DA medewerkers zijn speciaal
getraind om de analyse te doen
en advies te geven. Met een kleine
sensor wordt op drie plekken in je
gezicht gemeten hoeveel talg (sebum) en vocht (hydratatie) je huid

bevat. Deze waarden bepalen samen met kenmerken als vlekjes,
lijntjes en verminderde elasticiteit het advies voor jouw huidverzorging. De kosten van deze Huidanalyse zijn € 2.50. Je krijgt advies
over je huidverzorgingsplan en als
je wilt, helpt DA je de juiste producten kiezen.
Een huid om van de houden
Na de succesvolle campagne
‘Hart voor je hart’, waarbij je je
cholesterolgehalte kon laten testen, start op 13 mei de campagne ‘Een huid om van te houden’.
Zes weken lang staat alles bij DA
Ritskes in het teken van een gezonde en mooie huid. Behalve de
Huid-analyse vind je veel informatie over huidtypen, zonbescherming en stappenplannen voor bij-

voorbeeld een onzuivere huid. Je
leest er meer over op da.nl/huid.
Of volg DA op Facebook en Instagram.
5 tips van DA
Naast goede verzorging is ook
leefstijl belangrijk als je van je
huid houdt. In de huidcampagne geeft DA slimme tips en adviezen. Hieronder als voorproefje
5 toppers voor een mooie gezonde huid:
1. Beweeg elke dag minstens een
half uur.
2. Douche koel en kort.
3. Bescherm je gezicht elke dag
met factor SPF 30.
4. Slaap tenminste 7 uur per nacht.
5. Drink veel water en eet groene
groenten, fruit en vette vis. (foto:
aangeleverd)
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COLOFON

Door Erik Baalbergen

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
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Brocante- en boekenmarkt bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Op zaterdag 18
mei tussen 10.00 en 13.00 uur
houden de Odd Fellows van Velsen weer een brocante- (vlooienmarkt), annex boekenmarkt in
hun verenigingsgebouw aan de
Stationsweg 95. Parkeren kan in
de naaste omgeving, onder andere op de parkeerplaats op de
hoek met de Min. van Houtenlaan.
Hun voorraad boeken wordt
steeds aangevuld met kwalitatief goede boeken en daardoor
vinden deze bij velen gretig aftrek. Voor een euro zijn de meeste boeken te koop. Een bijzonder
boek is wat hoger geprijsd. Dit
jaar zijn er meer boeken dan zolderspulletjes in de aanbieding.
De opbrengst van deze brocante- en boekenmarkt komt zoals
altijd, ten goede aan een maatschappelijk project, waarvoor
de Odd Fellows zich ten volle inzetten. Voor dit jaar is het goede
doel, het ‘Wopsie Topsie kinderkamp’. Dit kinderkamp is gebaseerd op een non-profit grondslag en wordt al ruim 60 jaar ge-

organiseerd door en namens de
Sportbond IJmuiden, ook voor
kinderen uit gezinnen die het
niet zo breed hebben.
De organisatie van deze projecten is in handen van de commissie Maatschappelijke Activiteiten
van de IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor
vrouwen).
De Odd Fellows van Velsen kiezen regelmatig projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn
en die niet of niet voldoende
worden gesubsidieerd en daarom van donaties afhankelijk zijn.
Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken
bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende
medemens.
Op de website (www.oddfellowsvelsen.nl) is meer informatie te
vinden over de Odd Fellows en
kunnen belangstellenden ook
nader contact zoeken. Op deze
website staat ook een link naar
de facebook-pagina van de Odd
Fellows Velsen. (foto: aangeleverd)

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: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

IJmuiden - Net als vorig jaar zet
de Baptistengemeente IJmuiden
de deuren binnenkort wijd open
voor iedereen uit de buurt, maar
ook daarbuiten. Er wordt een gezellige, feestelijke open dag georganiseerd. Voor de kinderen is er
een springkussen, er wordt popcorn uitgedeeld en er kan een
suikerspin worden gegeten. Ook
kunnen de kinderen desgewenst
geschminkt worden en zijn er
kleine prijzen te winnen bij het
rad van fortuin. Voor al deze activiteiten geldt dat ze gratis zijn,
op basis van een speciale strippenkaart die bij de entree wordt

NU OOK ONLINE

de firmanaam ‘Boekhandel v.h.
(voorheen) P.F.C. Roelse-M.A.G.W.
v. Blaaderen’ kortweg ‘Boekhandel Van Blaaderen’. Tijdens de
eerste oorlogsjaren adverteert
Van Blaaderen als agentschap
voor het ‘Nederlandsch Dagblad’
streken’ en voert later de onderti- en het weekblad ‘De Weg’, beide
tel ‘IJmuider Courant’ in. Hij is sa- van het extreemrechtse ‘Natiomen met Jacob Sinjewel grond- naal Front’.
legger van de IJmuider Courant.
Sinjewel heeft een zaak aan het Het pand raakt tijdens de latere
Willemsplein en geeft ook een oorlogsjaren, evenals veel andegratis nieuws- en advertentie- re gebouwen in IJmuiden, zwaar
blad uit. Op advies van een aan- beschadigd door de sloopwoede
tal vooraanstaande Velsenaren van de Duitsers en de bombarbundelen Roelse en Sinjewel hun dementen door de geallieerden.
capaciteiten en geven vanaf eind In 1950 laat de N.V. Verenigde
1915 gezamenlijk de IJmuider Scheepsagenturen Halverhout &
Courant als nieuwsblad uit. De Zwart en Zuhrmühlen, die dan
boekhandel van Roelse op adres nog verderop in de Kanaalstraat
‘Kanaalstraat 59 - hoek Oranje- zit, de beide panden op numstraat’ fungeert lange tijd ook als mers 69 en 71 grondig opknapLeesbibliotheek en als ‘Adverten- pen naar ontwerp van de Amtie-Bureau IJmuider Courant’ en sterdamse architect Van Opstal.
voor andere bladen.
De kappen van beide panden
worden tot één samengevoegd.
Rond 1926 vindt een hernumme- De gehele pui wordt anders inring van de panden aan de Ka- gedeeld en bekleed met hardnaalstraat plaats en wijzigt het stenen platen. Vanaf begin 1951
huisnummer van de zaak van opereert de Verenigde ScheepsRoelse van 59 in 71. De aandui- agenturen (VSA) vanuit dit pand,
ding ‘Kanaalstraat - hoek Oran- onder meer als reis- en passajestraat’ blijft duidelijker voor de gebureau ‘voor alle inlichtinIJmuidenaren. Het pand staat op gen voor Uw passages naar Aude noordwesthoek van het vóór stralië en de overige werelddede Tweede Wereldoorlog beken- len’. In mei 1982 verhuist de VSA
de kruispunt van de Kanaalstraat naar nieuwbouw op het Sluisen de winkelstraat Oranjestraat: plein, het pand waar nu Velison
op de noordoosthoek zit sinds Wonen zit.
1912 de sigarenhandel van Jacq
Tellier en op de zuidwesthoek Tegenwoordig is het hoekpand
hoek zit sinds de begintijd van in gebruik als politiekantoor. OpIJmuiden ‘Hotel Nommer Een’, vallend zijn de zes gevelsteentjes
IJmuidens eerste hotel.
met typisch IJmuidense afbeeldingen - de semafoor, een vis,
In april 1935 draagt Roelse de een meeuw, de havenmond, de
‘door hem persoonlijk gedreven vuurtoren en het vissersmonuAlgemeene Boek- en Kantoor- ment - in de gevel op de begane
boekhandel, annex Leesbiblio- grond aan de straatzijden. Deze
theek’ over aan Van Blaaderen. stenen zitten op de plekken waar
Roelse is in de jaren 1935-1941, op oudere foto’s van na de oorevenals eerder in 1923-1931, log openingen van gevelkachels
raadslid en fractievoorzitter van te zien zijn.
de SDAP. In 1941 vertrekt hij De foto toont het pand in 2015.
voorgoed naar Laren. Van Blaad- Momenteel staat de zuidgevel in
eren zet de zaak voort onder de steigers.

Bookstore Day bij Bredero Boeken
Zaterdag 25 mei:

FAMILIEBERICHTEN

Het monumentenrapport over
‘Oud-IJmuiden’ omschrijft het
pand als een dubbel woon/winkelhuis, ontworpen in 1902 door
de uit Velsen afkomstige bouwkundige S. Aardema in opdracht
van de IJmuidense vishandelaar
W.K. Nieborg. Ook in het kadaster staat 1902 als bouwjaar vermeld. Maar in de Beeldbank van
het Noordhollands Archief vinden we een foto uit ongeveer
1896 van hetzelfde pand. Hoewel
de bronnen het dus niet eens zijn
over het exacte bouwjaar, is het
pand in elk geval rond de vorige
eeuwwisseling gebouwd. In de
gevel aan de noordzijde zit een
steen met de tekst: ‘Ontwerpers
S. Aardema J.K. Aardema Bouwkundigen’. Helaas vermeldt de
gevelsteen geen jaartal.
Op oude foto’s van het pand
prijkt de tekst ‘IJmuidens Boekhandel’ boven de deur op de
hoek. Op de deur staat in sierlijke letters: ‘W.K. Nieborg’. Nieborg
heeft sinds 1885 een boekhandel in het dan nog jonge IJmuiden. Of hij ook in de vishandel zit,
heb ik niet kunnen vinden. In de
eerste week van 1896 verschijnt
bij zijn boekhandel en uitgeverij het ‘Gratis Advertentieblad
voor IJmuiden, de Heide, Velsen
en Omstreken’. Het adres van de
boekhandel is dan ‘Rijksweg 1
hoek Oranjestraat’ te IJmuiden.
‘Rijksweg’ is de oude naam van
het oostelijke deel van de Kanaalstraat.
Op 1 mei 1906 neemt P.F.C. Roelse de boekhandel en uitgeverij
over. Pieter François Christiaan
Roelse (1880-1986) is geboren in
Apeldoorn. Roelse verandert de
naam van het advertentieblad
in ‘Nieuws- en Advertentieblad
voor IJmuiden, Velsen en Om-

Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het politiekantoor op
de hoek van de Kanaalstraat en de Oranjestraat.

Open dag Baptistengemeente IJmuiden
verstrekt. Koffie, thee en frisdrank
zijn ook gratis verkrijgbaar, voor
hamburgers en taart wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Tevens vindt verkoop plaats van
kleding, speelgoed en overige
goederen op de rommelmarkt.
Een mooie kans dus om voor een
klein prijsje aan leuke spulletjes
te komen. Om het feest helemaal
compleet te maken is er ook live
muziek.
Dit alles vindt plaats in het pand aan
de Eemstraat 30 in IJmuiden van
12.00 tot 16.00 uur. Kijk op www.
baptistenijmuiden.nl voor meer informatie. (foto: aangeleverd)

Santpoort - Op zaterdag 25
mei vindt de derde Independent Bookstore Day in Nederland
plaats. Een feestdag in de boekhandel met speciale uitgaven in
gelimiteerde oplagen, scherp geJan van Mersbergen (foto: aangeleverd)

prijsde dagaanbiedingen, optredens van schrijvers en bijzondere
activiteiten.
Bredero Boeken in Santpoort
krijgt bezoek van Jan van Mersbergen die lezers zal informeren over zijn nieuwe boek De onverwachte rijkdom van Altena, dat
in de NRC maar liefst vijf sterren
kreeg. Ook Wilma Geldof komt
langs. Zij schreef Het meisje met
de vlechtjes, waarin ze het verhaal vertelt van Freddie Oversteegen, die met haar zus Truus voor
de verzetsgroep werkte waar ook
Hannie Schaft deel van uitmaakte.
Verder kan iedereen de hele dag
meedoen aan de Bredero Boekenkwis. Tien pittige meerkeuzevragen over boeken. Googelen
mag niet, gokken wel! De winnaar
mag drie boeken naar keuze uitzoeken (tot een waarde van 100
euro).
Er zijn exclusieve uitgaven te

koop, zoals Boze Brieven, een novelle van A.F.Th. van der Heijden,
en Sniffy, Levi Weemoedts autobiografische verhalen over zijn
moeder. Dagaanbiedingen zijn
er ook, zoals: Neelands Hoop in
Bange Dagen van 99,99 euro voor
49,99 euro en Eeuwige Schoonheid van Gombrich van 75 euro
voor 39,99 euro.
Voor alle aanbiedingen geldt: alleen tijdens de Bookstore Day en
op is op!

Wilma Geldof (foto: Rob van Weegen)
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Het kan allemaal in Spaarnwoude
jes?” vraag ik, ,,en kun je hier ook vergaderen?”. ,,Er worden hier heel
wat vrijgezellenfeestjes en verjaardagen gevierd. Als je 50 wordt, wil
je wat anders dan een suf etentje, dan wil je iets geks doen”, lacht Ineke. ,,Eerst lekker op de quad of in de 4x4 en dan heerlijk barbecuen op
het terras. Personeelsverenigingen weten dit ook erg te waarderen”,
gaat ze verder. ,,Willen ze een combinatie van een offroad event in de
buitenlucht en daarna luxe vergaderen, lunchen of dineren met mooi
uitzicht over het water, dan werken wij samen met Villa Westend”.

Wil je energie opdoen? Niets helpt beter dan leuke activiteiten te
doen in het groen! We mogen dan ook van geluk spreken, dat we zoveel groen in onze gemeente hebben. In Spaarnwoude kun je verrassend veel meemaken en het is dichterbij dan je denkt. Vandaag neem
ik je mee in mijn bezoek aan ActionPlanet en Villa Westend.

Wijntheater
Daar wil ik meer van weten, dus het is tijd om naar Villa Westend te
gaan aan de Westbroekerplas, op steenworp afstand van ActionPlanet. Ik kom langs kinderen die zich vermaken in de zwemplas op een
trekkerspontje en op het zandstrand waar speeltoestellen staan. Zo
tussen Haarlem, Spaarndam en Velserbroek is deze plas een populaire locatie waar je je een dag aan het strand waant. Je fietst er ook zo
even heen voor een ontbijtje, een wijntje of een leuk feestje bij Villa
Westend. Ik heb afgesproken met Kirsten en Stephanie, die druk bezig zijn met de voorbereidingen van het Wijntheater, van 30 mei tot
en met 2 juni. Ik vraag of het anders wordt dan andere jaren. ,,Nieuw
is dat we nu tapas gaan serveren in plaats van de popup diners met
een gastchef. Verder weer veel muziek en theater in een informele en
gezellige sfeer”, vertelt Stephanie enthousiast. ,,Voor sommige bedrijven ook eens wat anders dan de gewone ‘vrijmibo’”, vult Kirsten aan.

Zonnige Reddingbootdag
IJmuiden - Zaterdag werd voor
de 25e keer Reddingbootdag gehouden bij de KNRM. Het was
een zonovergoten dag waarbij
de donateurs actief kennismaakten met het reddingwerk van de
KNRM. Het was volgens de KNRM
wat rustiger dan voorgaande jaren, maar met het zonnetje erbij

werd het voor velen een onvergetelijke dag. Vanuit het reddingstation IJmuiden konden donateurs
meevaren op de Johanna Louisa en de Nh1816. Van deze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt. Maar ook op de kant was
het een drukte van jewelste. (foto’s: Erik Baalbergen)

Gemotoriseerde activiteiten
Ik start bij ActionPlanet, een evenementenlocatie waar je onder meer
offroad kunt rijden. Ik hoor een paar quads rijden. Het geluid dat zij
produceren maakt hier niet uit, zo tussen twee snelwegen in. Ik rijd
hier vaak langs, maar ik ben nog nooit op het terrein geweest, spannend! Een vriendelijk lachende dame begroet mij. ,,Ineke van der
Geest”, stelt ze zich voor. We raken in gesprek. Ik vraag haar wat ze zo
leuk vindt aan ActionPlanet. Enthousiast vertelt ze: ,,Ik heb altijd iets
met gemotoriseerde activiteiten gehad. Ik haalde jaren geleden mijn
motorrijbewijs wat voor een vrouw in die tijd bijzonder was. Toen ik
tien jaar geleden de kans kreeg om als ondernemer ActionPlanet te
beginnen greep ik die met beide handen aan”.
Feestjes en vergaderingen
Ze vraagt mij om binnen te komen, het restaurantgedeelte in en biedt
mij iets te drinken aan. Nooit gedacht dat er ook zoveel ruimte binnen
zou zijn! De bar ziet er gezellig uit en ik zie aan de andere kant van de
ruimte een projectiescherm hangen. ,,Hebben jullie hier vaak feest-

Activiteiten op het water en events
,,Zelfs mijn moeder kon het”, lacht Stephanie als ik vraag of suppen
moeilijk is. Onder andere die activiteit kun je hier doen op het water. ,,Als je lekker op het strand ligt en zin krijgt om te suppen, loop
je gewoon even naar de bar”, vervolgt ze. Net als bij ActionPlanet kun
je hier ontspannen door activiteiten te doen. Hier op het water en
daar op een 4x4 terrein. ,,Je kunt hier een high tea voor je oma organiseren tot een event voor 3.000 man”, vertelt Kirsten. Dat is gelijk de
aanvulling op ActionPlanet. De capaciteit qua aantal mensen is hier
enorm. Houd je van naar muziek luisteren in een kleinschalige setting, dan kun je elke laatste zondag van de maand bij ActionPlanet terecht voor ActionPlanet Rocks. Bandjes krijgen een podium, iets wat
eerder in het Witte Theater gedaan werd.

Peuteropvang Kikker en
Roos feestelijk geopend

Het is duidelijk dat, door de samenwerking tussen de vele ondernemers die het gebied rijk is, niets te gek is. Het kan allemaal in Spaarnwoude!
Tekst: Brigitte Schiering
Foto’s: Jacqueline van den Heuvel en Noortje Dalhuijsen
Meer informatie: www.spaarnwoude.nl

Derde editie culinair evenement op het dorpsplein van Santpoort

Relaxed eten en drinken op het Santpoort Food Fest

Santpoort-Noord - Inmiddels is het niet meer weg te denken
in Santpoort-Noord: een culinair feest in het voorjaar op het
dorpsplein. Zaterdag 25 mei is vanaf 17.00 uur de derde editie
van Santpoort Food Fest: een mix van het populaire Santhappen van voorheen en een trendy Food Truck Festival van tegenwoordig.
Het Santpoort Food Fest is een
initiatief van vier bevriende ondernemers. Met hun ondernemingen Wijnhuis ten Bilt, Pri-

meurshop Bol en café Bartje en
een aantal foodtrucks willen zij
de bezoekers in een relaxte setting laten genieten van gevari-

eerde hapjes en gerechten en
een goed glas wijn, een lekker koud biertje of een ander
drankje.
De trucks en ondernemers die
de organisatoren tot nu toe
hebben vastgelegd, prikkelen
de smaakpapillen met namen
als The Chefs on Wheels, Guto’s
Pao de Queijo, The Rolling Rolls,
Chefs on Wheels, Es Tante Tapas,
Oesters & Zo en The Wine Truck.
Vanuit zijn spiksplinternieuwe
foodtruck presenteert de bekende Braziliaanse chef Guto
Souza uit Brazilië zijn Guto’s Pao
de Queijo. Dit zijn versgebakken warme snacks, die zo kunnen worden gegeten en gevuld
met pulled porc, gerookte zalm,
miniburgers of truffel en ei ook
fantastisch smaken.
The Chefs on Wheels bereiden
onder andere hotdogs van biologisch Beemsterland varkensvlees, loempia’s gevuld met
eendenbout, kaaskroketjes met
tomaat en bieslook en oosterse
saté van Kippendij met seroen-

deng. Rolling Roles serveert bijzondere, extreem lekkere ijsjes.
Daarvoor wordt vloeibare ijsmix
(op een ijskoude plaat uitgesmeerd. Zodra het ijs is bevroren, worden hiervan de mooiste ijsrolletjes in diverse smaken
gemaakt en met een heerlijke
topping geserveerd.
Wijnhuis Ten Bilt laat The Wine Truck met Nieuw-Zeelandse wijnen voorrijden en schenkt
daarnaast vanuit zijn eigen
truck Scroppino, diverse bubbles en andere heerlijke drankjes. Primeurshop Bol komt met
seizoensgebonden gerechten.
En zo is er nog veel meer om
van te genieten op het Santpoort Food Fest 2019 op zaterdag 25 mei van 17.00 tot
23.30 uur op het plein aan de
Broekbergenlaan in SantpoortNoord. De toegang is gratis.
Zie voor het overzicht en meer
informatie facebook.com/santpoortfoodfest.
(foto: Foto Michel)

Nico Bakker in Zeewijk
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

4 X PER JAAR
IN ONZE KRANTEN!

IJmuiden - Op zondag 19 mei
is er weer een gezellige middag met een optreden van van
zanger Nico Bakker in het seniorencentrum Zeewijk van 14.00
tot 16.00 uur. De zaal is open
vanaf 13.00 uur, entree is gratis maar vol is vol. (foto: aangeleverd)

Van links naar rechts Fleur Pichel, ( Pedagogisch medewerker en dans docent), Thecla Kemper (directeur de Rozenbeek), Loes Holtslag (directrice
’t kwakersnest) en Sharon Bakker (VVE pedagogisch medewerker ’t Kwakersnest) (foto: aangeleverd)
Velserbroek - Onlangs is de nieuwe kinderopvang Kikker en Roos
aan de Floraronde in Velserbroek, onder toeziend oog van vele
kinderen, geopend. Vanaf nu zijn alle twee- tot en met vier-jarige
kinderen van harte welkom bij de Peuterdagopvang.
Kikker en Roos is een samenwerking van Kinderopvang ’t Kwakersnest en basisschool de Rozenbeek. Directrice Loes Holtslag
is erg tevreden met de nieuwe
peuteropvang: ,,We zijn enorm
blij dat we onze nieuwe opvang
hebben kunnen openen samen
met Directrice Thecla Kemper. De
voorbereiding was hard werken,
maar we zijn erg tevreden met
het resultaat en dat we de peuters
nu ook kunnen opvangen met de
persoonlijke zorg en aandacht die
zij verdienen.’’

vruchten afgeworpen. Ideaal voor
ouders die zoeken naar een bewuste opvang voor hun kinderen.
De peuterdagopvang is voor kinderen van twee tot en met vier
jaar met opties tot dagelijkse opvang van half 9 tot 12 uur of van
half 9 tot kwart voor 3. Uiteraard
komt de peuterdagopvang ook in
aanmerking voor kinderopvang
toeslag. De Rozenbeek school
biedt via Kinderopvang ’t Kwakersnest kinderopvang aan voor
kinderen tot en met 12 jaar. Hierdoor kunnen kinderen van twee
tot en met twaalf jaar in de school
worden opgevangen waardoor
ze op een natuurlijke manier extra goed kunnen wennen aan de
schoolomgeving. Het kindcentrum en nog meer samenwerken
in school was een grote wens van
Thecla en Loes die nu tot uiting is
gekomen. Daar waar persoonlijke
ontwikkeling voor kinderen voorop staat!

Persoonlijke ontwikkeling en
spelend leren
Kikker en Roos legt veel nadruk
op de persoonlijke ontwikkeling van het kind op het gebied
van spel en taal zonder voorbij
te gaan aan de eigen inbreng. Dit
wordt gedaan aan de hand van
de VVE Startblokken methode.
Deze methode focust zich op spelend leren, dagelijks boeken voorlezen en een kindgerichte bena- Neem voor meer informatie een
dering. Ook bij de BSO kinder- kijkje op www.kwakersnest.nl
opvang heeft deze methode zijn peuterdagopvang.
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Dagtocht
Senioren
Vereniging
Velsen
Velsen - Donderdag 18 juni organiseert Senioren Vereniging Velsen een dagtocht naar de provincie Utrecht. De bus brengt de deelnemers eerst naar Haarzuilens waar
koffie met gebak klaarstaat. Daarna volgt via een mooie route een
pannenkoekenlunch in restaurant
Bergzicht in Woudenberg. Er zijn
drie opstappunten: De Hofstede in
Velserbroek om 8.30 uur; Het Terras in Santpoort-Noord om 8.45 uur
en De Dwarsligger in IJmuiden om
8.55 uur. Om 16.30 uur is men terug in de gemeente Velsen. De daglustrumvieringen achter de rug tocht kost 45 euro; leden van SVV
en geniet nog steeds een groei- betalen 43 euro. Belangstellenden
ende belangstelling. Het leden- kunnen zich op elke donderdagtal is behoorlijk in omvang toe- middag vanaf 13.30 uur opgeven
genomen en is uitgegroeid tot 90 in De Hofstede bij Minke Uytendaal
leden werkzaam bij een veertig- of elke vrijdagmiddag vanaf 13.30
tal bedrijven en instellingen. De uur in Het Terras. Voor verdere inleden komen elke zes weken bij formatie: 06 40841152 (Minke Uyelkaar bij één van de aangeslo- tendaal). Het inschrijvingsformuten bedrijven en instanties. (Bron: lier kan ook worden gevonden op
de site: seniorenverenigingvelsen.
RTV Seaport, foto: Henk Honing)
wordpress.com. Na het invullen kan
men het sturen of e-mailen naar Ida
Vis (idavis@quicknet.nl), Bickerlaan
80 2071 DD Santpoort-Noord of afgeven in De Hofstede of het Terras.

Nautische Sociëteit IJmond bestaat 25 jaar
Velsen - Donderdagmiddag 9
mei gingen leden van de Nautische Sociëteit IJmond aan boord
van het historische schip ‘de Zaandam’ van de zeekadetten. Aan
boord werd tijdens een vaartocht
langs de aanleg van de nieuwe
zeesluis het 25-jarig bestaan van
de Sociëteit gevierd. Ook dit vijfde lustrum werd vastgelegd door
een groepsfoto gemaakt door fo-

tograaf Henk Honing, die vanaf de
oprichting lid is.
In mei 1994 werd op initiatief van
de toenmalige teamleider Douane IJmond Wim Voermans en
commandant Koninklijke Marechaussee Brigade AmsterdamIJmuiden Nico Karels het initiatief
genomen tot de oprichting van
de Nautische Sociëteit IJmond.
De NSIJ heeft inmiddels een vijftal

Klootschieten

Geslaagd Open Van
Gerven Toernooi
Velsen-Zuid - Zaterdag werd het
door Full Speed georganiseerde
open Van Gerven toernooi voor
klootschieten gehouden. Zoals
de traditie het wil, was het nu ook
weer een stralende zonnige dag
en alle aanwezigen genoten met
volle teugen.
Het werd nog onverwachts een
spannende strijd, want de teams
waren aardig tegen elkaar opgewassen, zodat op het eind slechts
één schot het verschil uitmaakte wie er zou winnen. Het werd
tenslotte het team met Harm,

Ard, Raymond, Jean en Lia, die
het Beeckestijn parcours wisten
af te leggen met 73 schoten, direct gevolgd door Jan G., Rosa,
Sander D. en Nico met 74 worpen. Derde en vierde werden respectievelijk Peter, Liesbeth, Nel
en Jan S. met 77 en Willem, Hendrik, Jennefer en Richard met 86
schoten.
Meer inf0rmatie over Full Speed
zie www.fullspeedsport.club of
bel 06-24973470. Op de foto het
winnende team. (foto: aangeleverd)

Alzheimer
Trefpunt

Bellissimo zingt in Oud-Katholieke kerk
IJmuiden - Op zondag 19 mei
zingt gemengd koor Bellissimo
in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk in IJmuiden, de ‘Deutsche Messe’ van Schubert tijdens
de zondagsviering. Aanvang van
de viering is 10 uur. Het adres van
de kerk is Kon. Wilhelminakade
119 in IJmuiden. De toegang gratis.
Gemengd Koor Bellissimo uit
Heemskerk werd eind 1958 op-

gericht onder de naam ”RoomsKatholiek Gemengd Koor Heemskerk”. Omdat het koor ten onrechte nog wel eens als een kerkkoor
werd aangemerkt, koos men in
1998 voor de nieuwe naam Bellissimo, een naam die associaties
oproept met Italië, bij uitstek het
land van de opera.
In het veelomvattende repertoire staan dan ook veel muziekwerken in het genre opera en oratori-

um, die worden afgewisseld door
lichtere en populaire koormuziek.
“Veelomvattend” omdat het koor
er steeds naar blijft streven voor
iedereen wat wils te brengen.
Bellissimo heeft momenteel 58
leden en staat onder deskundige
leiding van dirigent Lorenzo Papolo. Lena Lelyukhina begeleidt
het koor tijdens repetities en concerten op de piano of vleugel. (foto: aangeleverd)

In ‘t Mosterdzaadje

Het Lagom Saxofoonkwartet
en The Guitar Connection
Santpoort-Noord - Vrijdag 17
mei om 20.00 uur maken we kennis in ‘t Mosterdzaadje met vier
jonge en talentvolle saxofonisten
die zich met groot succes hebben
verenigd in het Lagom Saxofoonkwartet.
Het Lagom Saxofoonkwartet is
onstaan in september 2016 aan
het Conservatorium van Amsterdam in de saxofoonklas van Arno
Bornkamp en bestaat uit Alberto
Tárraga (sopraan saxofoon), Thitipol Piseskul (alt saxofoon), Fleur
Peereboom (tenor saxofoon) en
Mafalda Oliveira (bariton saxofoon). Ondanks dat het kwartet
nog maar kort bestaat, heeft het
al meerdere prijzen gewonnen
en spelen zijn in de mooiste zalen
van Nederland.
Op het programma werken van
Bach, Webern, Ligeti, Bozza en Piazzolla
Betoverend mooie gitaarmuziek.
Op zondag 19 mei om 15.00
uur zijn, wegens succes, voor de
tweede keer in ‘t Mosterdzaadje
de gitaristen Ger Oosterhaven en
Daniël Antonie. Samen ‘The Guitar Connection’. Dit keer met een
programma van Italiaanse Gitaarcomponisten. Laat u meenemen
in de prachtige beeldende werken van Giuliana, Castelnova-Tedesco en Einandi. In ‘Connecting
Italian Music’ leggen ze de connectie tussen opera en filmmuziek aan de hand van werken van
de grootste (gitaar)componisten

Velserbroek - Op maandag 20 mei
is het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen. Het onderwerp is:
‘dementie en midden in het leven
staan’. Tijdens deze bijeenkomst
gaat gespreksleider Mick Flieringa
in gesprek met ervaringsdeskundigen. Dat zijn onder meer mensen
met dementie, mantelzorgers en
professionals. Het is een ontmoeting waarbij we met elkaar ontdekken hoe je midden in het leven
kunt blijven staan als de ziekte dementie je treft. Er zal een palet aan
vragen de revue passeren die kunnen leiden naar onderwerpen als:
‘hoe behoud je de regie, hoe blijft
het leven interessant en houden
we het leuk samen’. Maar ook vragen als: ‘hoe haal ik zoveel mogelijk
uit het leven, hoe blijf ik onderdeel
uitmaken van de samenleving en
wat kan ik daar aan bijdragen’ zullen aan de orde komen. En er zal zeker aandacht besteed worden aan
de vraag‘ wie kan er wat voor mij/
ons doen’. Kortom: laat je verrassen
deze avond, doe en denk mee. Samen weten en kunnen we meer.
Uw inbreng is van waarde en beslist nodig. Locatie: Wijkcentrum de
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
1991 PT Velserbroek. De ontvangst
is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt
rond 21.00 uur. Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren en professionals. Het
belooft een bijzondere avond te
worden. De toegang is laagdrempelig en gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig.

Velsen - Op zaterdag 29 en zondag 30 juni vindt het jaarlijkse
Havenfestival plaats.
Tijdens dit evenement zal Sportloket Velsen aanwezig zijn met
de SportContrainer. Hiervoor is
men op zoek naar enthousiaste sporters/bootcampers die gedurende een dagdeel actief wil-

Pieterdag

len zijn. Iedereen die belangstelling heeft om een demonstratie
te geven en zo tevens reclame
te maken voor de eigen sportschool/club of vereniging, kan
zich via sportloket@velsen.nl
aanmelden voor deelname. Ook
individuele sporters zijn welkom.

Maandag 27 mei in de Dwarsligger

Bijeenkomst Wijkplatform
Zee- en Duinwijk

IJmuiden - Er ligt een raadsakkoord met de titel ‘Velsen komt
naar je toe.’ Daarom wil het Wijkplatvorm Zee- en Duinwijk aan de
politiek van Velsen de vraag stellen, neemt het nieuwe college het
wijkplatform Zee- en Duinwijk en
haar bewoners wel echt serieus?
Om antwoord te krijgen op deze
vraag wil het Wijkplatform de bewoners van Zee- en Duinwijk uitnodigen om op maandagavond
27 mei vanaf 19.30 uur langs te koVelsen - De collecte van ZOA men in de Dwarsligger. Daar kunt
(Zuid Oost Azië) in Velsen is voor- u een gesprek aangaan met onder
spoedig verlopen. In totaal is er andere wethouder Bram Diepstraruim 3200 euro opgehaald in ten (Velsen Lokaal) die het een en
IJmuiden, Velsen-Zuid, Driehuis ander zal vertellen over de demoen Velserbroek. Met dit geld kun- cratische en bestuurlijke vernieunen slachtoffers van natuurram- wing van het gemeentebeleid
pen en oorlogsgeweld geholpen van Velsen rond de Wijkplatforms.
worden met noodhulp en weder- En wethouder Sebastian Dinjens
opbouw. Kijk voor meer informa- (GroenLinks), hij is de wijkwethoutie op zoa.nl.
der, zal ingaan op de ontwikkelingen rond Zee- en Duinwijk. Daarnaast zal de werkgroep van het
Wijkplatform de aanwezige be-

Opbrengst
collecte ZOA
van Italië. Het duo neemt het pu- lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.
bliek mee in de rijke geschiedenis nl. (foto’s: aangeleverd)
van Italiaanse gitaarmuziek.
Ger Oosterhaven en Daniël Antonie studeerden klassiek gitaar
aan het Conservatorium van Amsterdam. The Guitar Connection
staat voor de muzikale verbinding tussen twee jonge jongens
uit Utrecht en het publiek, een
mix van stijlen en hoogstaand gitaarwerk. Inmiddels heeft het gitaarduo flink wat concerten gegeven waaronder in TivoliVredenburg en het gitaarfestival van
Enkhuizen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wense-

Bootcampers gezocht

woners terug rapporteren over
hun bevindingen rond het Wijkplatform. Deze werkgroep binnen
het Wijkplatform heeft inmiddels
kennis gemaakt met verschillende ambtenaren van de gemeente
Velsen en met de wijkagent.
De opening zal plaatsvinden om
19.30 uur, waarna een presentatie van de twee genoemde wethouders zal volgen. Na de presentaties zal er ruimte zijn om vragen
te stellen. Daarna een korte pauze waarin men kennis kan maken
met de wethouders. Vervolgens
krijgt men een verslag van de bevindingen van werkgroep Wijkplatform Zee- en Duinwijk. Na dit
verslag zal de vraag gesteld worden hoe nu verder met het wijkplatform. De sluiting is om 21.30
uur.
Iedereen is van harte welkom,
meldt u aan voor 22 mei bij Henk
Pruiksma, e-mail hlpruiksma@ziggo.nl. Er is beperkte ruimte, dus
vol is vol!

IJmuiden - Op 29 juni is het Pieterdag in de Sint Pieterkerk op de
Zuiderkruisstraat. De organisatie is
op zoek naar prijsjes voor de verloting. Ook is het voor belangstellen- IJmuiden - Zonnebloem IJmui- ten. Ook heren zijn van harte
den nog mogelijk een tafel te hu- den-Oost zoekt vrijwilligers/rol- welkom. Meer informatie op 06ren. Meer informatie: 0255-523456. stoelduwers voor uitjes met gas- 14251346.

Vrijwilligers gezocht
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DCIJ-nieuws

Winter mist laatste strohalm

Velsen - Met nog twee rondes te
gaan in de onderlinge competitie van Damclub IJmuiden (DCIJ)
was het erop of eronder voor Wim
Winter. Winter, sinds jaar en dag
captain van het eerste tiental van
DCIJ, kende een slechte seizoensstart en moet daardoor alle zeilen
bijzetten om zich nog voor zijn eigen team te plaatsen. De laatste
maanden ging het crescendo, totdat Jacqueline Schouten roet in

grote ruil toestaan, waarna Bos
wat beter leek te staan. Even
leek Winter nog kansen te kregen, maar na een slim offer werd
het remise. Hiermee behield Bos
zijn zesde plaats. Krijn ter Braake
heeft inmiddels de titel binnen.
Ook tegen Kees Pippel kwam hij
goed te staan. Nadat Pippel een
doorbraak toestond, mocht Ter
Braake nog op een overmachteindspel hopen.
Pippel hield echter stand met remise als resultaat. Nummer twee
Martin van Dijk kwam wel tot
winst. Hij dunde met succes de
korte vleugel van Albert Roelofs
uit en besliste de partij met een
kleine combinatie.
Ook nummer drie Cees van der
Vlis boekte een overwinning. In
het eten gooide. Nu moest Winter een goede stand maakte hij de
van directe concurrent Jesse Bos partij tegen Max Doornbosch af
winnen, die op de felbegeerde met een simpele combinatie. Tot
zesde plaats stond. De nummers slot won Jacqueline Schouten
één tot en met zes plaatsen zich van haar zus Nicole.
namelijk voor het eerste tiental; Nicole had onbewust al een lokde overige vier plaatsen worden zet naar dam toegestaan, toen ze
bepaald door het bestuur.
zomaar schijfwinst toestond. UitWinter (rechts op foto) liet een eindelijk kreeg zij nog een grote
Roozenburgstelling toe en hoop- kans om terug te komen, maar na
te daarmee spanningen te cre- een kamikaze-actie was het defieren. Uiteindelijk moest hij een nitief over. (foto: aangeleverd)

110 jaar Soli!

Carel Kraayenhof speelt
tranentrekker tijdens de Night

Velsen - Muziekvereniging Soli viert zijn 110-jarig jubileum
met een groot spektakel op 25
mei: de Rigo verffabriek Night
of Music. Een immens orkest,
een nog groter koor en de bekende artiesten Shirma Rouse,
Carel Kraayenhof, Cor Bakker,
zoeksvragen. Wat een geweldi- Gerard Alderliefste, Esther Funge start van het laatste thema ky Diva Ezz de Haas en DJ DNS
dit schooljaar: ‘Wij gaan kam- geven die zaterdagavond een
spetterende show in Tennisperen’. (foto: aangeleverd)
centrum Velserbroek.

Leerkrachten van het Kompas
‘kamperen’ op Schoonenberg
Velsen - Maandagochtend
kwamen de kinderen van
groep 1 en 2 van basisschool
Kompas Oost in een lege klas.
De juffen waren er niet maar
ze hadden een ansichtkaart
op hun stoel staan met: ‘Wij
zijn deze week aan het kamperen op camping Schoonenberg
maar willen jullie een dagje
langskomen? Jullie zijn welkom.’
Natuurlijk waren de ouders op
de hoogte maar de kinderen
niet. Dus om 8.45 uur arriveerden een groep van 28 kinderen op de camping en gingen
ze op zoek naar hun juffen. Zij
zaten voor hun tentje met een
kopje koffie of ze er al dagen
waren.
De kinderen kregen een fotospeurtocht uitgereikt om meer
informatie over de camping te
verzamelen.

Daarna nog spelen, een ijsje en
om 10.45 uur gingen ze richting school met heel veel kennis maar ook nog met onder-

Vooruitlopend op de generale
repetitie komen de solisten één
voor één repeteren met het orkest, dat is samengesteld uit alle
afdelingen van de grote muziek-

vereniging. Vorige week was het
de beurt aan bandoneonist Carel
Kraaijenhof. Uiteraard speelt hij
op 25 mei Adidos Nonino, waarmee hij beroemd werd omdat koningin Maxima een traan moest
laten toen hij dit melancholieke
muziekstuk uit haar vaderland
Argentinië speelde op haar bruiloft.
Adidos Nonino (‘vaarwel opa’) is
een compositie van Astor Piazolla, die hij in 1959 schreef voor zijn
overleden vader. Hoewel Carel
Kraaijenhof – die Piazolla meerdere keren heeft ontmoet - het
stuk ontelbaar vaak en met uiteenlopende ensembles en orkesten heeft gespeeld, gaat het

hem nooit vervelen. ,,Omdat het
elke keer weer anders is”, legt de
bandoneonist uit. ,,We gaan met
elkaar de muzikale dialoog aan.
Het orkest en de dirigent regeren
op mij en ik op hen, zo ontstaat
er een unieke uitvoering. Die interactie maakt dat het nooit saai
wordt.”
Kaarten voor de Rigo Verffabriek
Night of Music kosten 20 euro per
stuk, inclusief een grootse afterparty na het concert.
Zie www.soli.nl voor meer informatie en de kaartverkoop via internet. De kaarten zijn ook verkrijgbaar bij het Rigo Verfcentrum, IJmuiderstraatweg 6-8 in
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Bunkerdag op zaterdag 25 mei

Grootste Atlantikwall-bunker in
Nederland voor één dag open
IJmuiden - Prominent in het havengebied van IJmuiden liggen
twee mastodonten uit de Tweede Wereldoorlog. De Schnellbootbunker en de Torpedoopslagbunker. Beide stille getuigen van een bewogen periode. Tijdens de bunkerdag stelt
CEBO het publiek in staat om
een kijkje te nemen in de bunker. Een unieke kans, want deze
bunker is verder niet voor puzoeken. En dat is gelukt! Er is in hebben vorige week donder- bliek toegankelijk.
totaal 3890,50 euro opgehaald. dag het bedrag in ontvangst moEen enorm mooi bedrag!
gen nemen in de vorm van een De enorme Schnellbootbunker
bezat veertien overdekte havens
De ouders van Jinthe en Esmee cheque. (foto: aangeleverd)
waarin maar liefst achtentwintig
Schnellboote afgemeerd konden
worden. Behalve dokken waren
er voor reparaties en onderhoud
vier droogdokken en tientallen
werkplaatsen aanwezig. Tussen
het dubbele dak werd een kazerne voor maar liefst 1000 soldaten
gerealiseerd.
In de bunker zijn nog tal van originele details aanwezig. Bijvoorbeeld voorgespannen betonbalken, in die tijd revolutionair! Vrijwilligers van het Bunker Museum
IJmuiden vertellen over de geschiedenis en de sporen uit het
verleden.
Filmvertoningen met historisch
beeld brengen de aanwezigen

Leerlingen De Rozenbeek rennen mega
bedrag bij elkaar voor Stichting ‘Voor Sara’
Velserbroek - Op vrijdag 5 april
vond de jaarlijkse sponsorloop
plaats van de Rozenbeek. Alle leerlingen hebben rennend
meerdere rondes over een hindernisbaan gelopen, onder aanmoediging van ouders, opa’s,
oma’s en vele andere betrokkenen.
De week daarvoor hebben ze
sponsoren gezocht omdat ze het
allemaal belangrijk vonden dat
er zoveel mogelijk geld binnen
kwam voor de stichting ‘Voor Sara’. Je zal toch maar geboren worden met niet goed functionerende spieren? Dat overkwam niet
alleen Sara maar ook Jinthe, het
zusje van Esmee uit groep 2. Zij
heeft de bijzondere spierziekte
MDC1A. Voor deze ziekte is nog
geen medicijn gevonden, daarom zijn er veel onderzoeken nodig. Esmee is alle klassen langs
geweest om het verhaal te vertellen en om aan alle kinderen te
vragen of ze sponsoren wilden

WWW.50PLUSWIJZER.NL

terug naar voorbije tijden. Bekijk
de website voor alle deelnemende locaties en activiteiten. Speciaal voor kinderen is er een opdrachtenboekje om meer te leren
over dit stukje geschiedenis van
ons land.
Naast de Schnellbootbunker is
de Torpedo-opslagbunker te bezoeken die nu bekend staat als
de popbunker. Ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog lagen hier
de mijnen en torpedo’s waar de

Schnellboote mee bewapend
werden opgeslagen.
Tickets zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij de entree van de
bunkers en kosten 6 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 3 euro. Met
deze tickets bezoekt u alle deelnemende locaties. Niet alleen in
IJmuiden zijn er deze dag bunkers te bezoeken, maar langs de
hele kust. Het hele programma is
te bekijken op www.bunkerdag.
nl. (foto: Jorn Baars)

Zes overtredingen bij Harsco
Velsen - Inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bezochten in
de periode 24 januari tot en met
24 april zestien maal het bedrijf
Harsco Metals om te controleren of het bedrijf zich houdt aan
de voorschriften die de OD heeft
opgelegd met betrekking tot het
kiepen van slakken. De inspecteurs constateerden zes maal een

overtreding. Binnen het werkgebied van de OD NZKG is er momenteel geen bedrijf dat vaker
wordt bezocht en gecontroleerd
dan Harsco. Gemiddeld is dat
eenmaal per week; de frequentie is afhankelijk van het aantal
klachten.
De OD NZKG heeft Harsco Metals
sinds 24 januari een last onder
dwangsom (LOD) opgelegd. Per

overtreding wordt 25.000 euro in
rekening gebracht. Als het totaal
aantal overtredingen twaalf is
wordt de dwangsom geïnd. Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk door het bedrijf.

De bovenstaande informatie is
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
door de OD NZKG verstrekt omdat er een WOB verzoek is gedaan.
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18 MEI

catie parkeerterrein voor manege
Spaarnwoude, Houtrakkerweg 62
Spaarnwoude. Aanmelden verplicht via Henk Zonneveld, 0657562142 of henkzon@casema.
nl. (foto: aangeleverd)

▲

Alzheimer Trefpunt in Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Van 19.30
Pieter Vermeulen Museum: Ten- tot ongeveer 21.00 uur, onttoonstelling ‘De Afval-experien- vangst vanaf 19.00 uur. Aanmelce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van den vooraf is niet nodig.
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden:
zie zaterdag.

21 MEI
20.15 uur. (foto: Ben van Duin)

16 MEI

Expositie: Wederopbouwarchitectuur Velsen in Bibliotheek
IJmuiden tot en met 30 juni.

De Gestampte Meisjes in Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur.
(foto: Eva Beeftink)

17 MEI

Brocante- en boekenmarkt bij
Odd Fellows, Stationsweg 95 in
Velsen-Zuid. Van 10.00 tot 13.00
uur. (foto: aangeleverd)

Oldtimerdag op het Vestingplein
in Velserbroek vanaf 10.00 uur.
(foto: Jaap Dekker)

Muddy Angel Run. Locatie Houtrak. Zie ook www.muddyangelrun.com.

Koffieconcert Velser Gemeenschap in de Ichthuskerk aan de
Snelliustraat in IJmuiden, 13.30
uur. Optredens van Popkoor
Haarlem Shuffle en het IJmuidnese gospelkoor Get Together
Again. (foto: aangeleverd)
Wordt RKVV Velsen kampioen
zondag 1e klasse? Moedig ze aan
om 14.00 uur op sportpark Driehuis wedstrijd tegen NVC!

Huis Beeckestijn geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro.

Bilbiotheek Velsen: Praathuis van
10.00 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. JuHuis Beeckestijn geopend van bileumtentoonstelling
‘Muse11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 eu- umschatten’. Expositie ‘Festung
ro per persoon.
IJmuiden’ tot en met 1 september. Jubileumjaar: Iedere maand
Pieter Vermeulen Museum: Ten- kans op mooie prijzen. 3 SpeurExpositie Sam de Jongh in Galerie toonstelling ‘De Afval-experien- tochten voor kinderen van kleuDe Waag, Spaarne 30 in Haarlem. ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van ter tot puber.
Geopend donderdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur.
van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie
Laatste voorstelling ‘Muis in de
is te zien tot en met 2 juni. (foto: Klaverjassen bij Stormvogels, Zui- Molen’ in de Bosbeekschuur,
Jan Reijnders)
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang Wüstelaan 83. Aanvang 15.00 uur.
20.00 uur.
Korenkwartet in de Doopsgezinde kerk, Meerstraat 62 Beverwijk.
Aanvang 15.00 uur, zaal open
14.30 uur.

Lezing door Cor Oudendijk over
berging van de ms Hornestrand
om 20.00 uur in het Zee- en Havenmuseum IJmuiden. Zaal is
open vanaf 19.30 uur. (foto: aan- Het Lagom Saxofoonkwartet in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santgeleverd)
poort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Optreden Tata Steel Symfonisch
Blaasorkest in de Philharmonie in
Haarlem. Aanvang 20.15 uur, zaal
De Deutsche Messe van Schubert
open 19.45 uur.
tijdens de viering in de Engelmunduskerk, Kon. Wilhelminakade 119 in IJmuiden. Aanvang
10.00 uur. (foto: aangeleverd)

Zangdiva’s Mrs Einstein met countryzangshow in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur. Praathuis van 10.00 tot 12.00 uur. Taalspreekuur van 14.00 tot 16.00 uur.

Assepoester in eigentijdse en humoristische bewerking in Kennemer Theater Beverwijk, 14.00 uur
(foto: Vanessa Wessels)

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Gratis clinic hardlopen bij Atletiekvereniging Suomi. Van 10.00
tot 13.00 uur voor hardlopers
vanaf 12 jaar. (foto: aangeleverd)
Lezing door Els Launspack met
als thema: ‘Othello en de MeToodiscussie’ in De Kapel, Potgieterweg Bloemendaal, 10.30 uur.

The Wieners Play The Everly Brothers in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur (foto: Gijsbert van
der Wal)

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

22 MEI

Huis Beeckestijn geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro.

Arie & Silvester in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. (foto:
Bram Jonker)

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Optreden Nico Bakker in senio- Klaverjassen in De Brulboei, Karencentrum Zeewijk. Van 14.00 naalstraat IJmuiden. Van 13.30
tot 16.00 uur, zaal open vanaf tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro
13.00 uur. (foto: aangeleverd)
per keer. Meer informatie: 0255510652.

Klucht Medisch Centrum Best in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15
uur. (foto: aangeleverd)

Peter Heerschop met ‘De Minister van Enthousiasme’ in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(foto: Walt Cisco, Joris van Bennekom en Geert Gratama)
Lezing over de Nederlandse identiteit door burgemeester Jos Wienen van Haarlem in Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1,
20.00 uur. Aanmelden (verplicht):
www.societeitvereeniging.nl onder het kopje Agenda. (foto: Bibi Veth)

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl.

1e Heilige Communie in de
Mariakerk, Rijksstraatweg 355
in Haarlem. Aanvang 10.00 uur.
(afbeelding: aangeleverd)
Jeu de Boules. Met teams van
twee personen. Inschrijven aan
de bar bij Café Bartje, Hoofdstraat
Santpoort-Noord.. Om 17.00 uur
‘Lowryder’.

Budget-kookcursus in Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord.
Van 09.00 tot 11.00 uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan
via Judith de Ruyter, deruyter@
welzijnvelsen.nl. (foto is van de
budgetkookworkshop voor jongeren afgelopen jaar)

Huis Beeckestijn geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon.

Nederchansons van Dark Rosie in de Stompe Toren, Kerweg
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur. (foto: aangeleverd)
Concert La Grenouille in de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22
in Haarlem. Aanvang 15.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Yoga in
Concert met Jan Kuiper. Aanvang
11.00 uur. In de schouwburgfoyer
de peutervoorstelling ‘Kluizelaar’
voor peuters vanaf 2 jaar.

Wandeling op buitenplaats
Leyduin. Van 11.00 tot 12.30
uur. Vertrekpunt parkeerterrein
buitenplaats
Leyduin,
Woestduinweg 4 Vogelenzang.
Reserveren via www.gaatumee.nl
(foto: Ilse Miedema)

Met Sneeuwwitje het bos in.
Sneeuwwitje gaat haar dwergen
zoeken in het bos op Boerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Om 12.00 tot en 13.00 uur, 13.30
Rasvertelster Nathalie Baartman Jeugdkarperdag in Spaarnwou- tot en met 14.30 uur en van 15.00
‘breekt’ subtiel grote thema’s in de. Voor alle jeugd tussen de tot en met 16.00 uur. Zie ook
Komedie ‘Je kunt op me rekenen’ Kennemer Theater Beverwijk, 10 en 17 jaar. De dag duurt van www.peutersinhetwild.nl/agenin Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur. (foto: Jochem Jurgens) 09.00 tot 15.00 uur. Verzamello- da, ook voor reserveren.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Afval-experience’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Inloopuur voor rugpatiënten in
het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-Zuid. Van 13.00 tot 15.00 uur.
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café
van 19.00 tot 21.00 uur.
G emeenteraadsvergader ing
(openbaar) in het gemeentehuis,
19.30 uur.

19 MEI

Vissenloop IJmuiden met als doel
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Zie ook www.vissenloopijmuiden.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden:
zie zaterdag.

The Guitar Connection in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)
Lenteconcert in ‘De Villa’ van
Fleurage Residences op de Kennemerweg 24-32 in Bloemendaal, 15.30 uur. Kaarten (7,50):
www.fleurage-residences.nl/lenteconcert.

Speciale avond in de Baptisten
gemeente IJmuiden, Eemstraat
30. Gastspreker Jack Nugter afkomstig uit Katwijk met medewerking van de praiseband New
Life. Inloop om 19.30 uur, om
20.00 uur begint de avond met
de praiseband.

23 MEI

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
Bibliotheek IJmuiden: Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

20 MEI

Bijbellezen met kristische geloviWandelen in een rustig tem- gen. Parochiezaal Engelmunduspo van 10.00 tot 10.45 uur. Start kerk, Driehuizerkerkweg 113 in
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel- Driehuis. Aanvang 19.30 uur.
aan 17 in Santpoort-Noord.
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Feestelijke opening
buitenterrein Dwarsligger

Echtpaar Jumelet viert
65-jarige huwelijk
IJmuiden - Zondag was het precies 65 jaar geleden dat Rein Jumelet het jawoord gaf aan Hannie Sloot. Het echtpaar woonde
destijds in Rotterdam, maar verhuisde uiteindelijk naar IJmuiden,
waar de heer Jumelet het bedrijf
van een verre neef kon overnemen.
De naam Jumelet heeft een Franse oorsprong en is in Nederland
vooral in de provincie Zeeland
te vinden. Toch is deze naam in
IJmuiden ook zeer bekend, want
Rein Jumelet stond jarenlang aan
het roer van het bedrijf dat rondvaarten door de haven van IJmuiden aanbiedt. Op 37-jarige leeftijd kreeg hij de kans om het bedrijf over te nemen, na een half
jaar heen en weer te hebben gependeld vestigde hij zich, samen
met zijn vrouw Hannie en hun inmiddels zeven kinderen, in IJmuiden. Het achtste kind werd hier
geboren. ,,Het eerste jaar was het
pionieren, maar inmiddels wonen
we alweer vijftig jaar in deze woning’’, vertelt mevrouw Jumelet.
Ze vervolgt: ,,Ik werkte ook mee
in het bedrijf, ik deed de administratie. Eerst vanuit huis, maar later verhuisde het bedrijf en kwam
er een kantoorruimte bij. De kinderen gingen inmiddels alle-

maal naar school en in de pauze
kwamen ze daar op kantoor een
broodje eten.’’
Lange tijd heeft Rein Jumelet aan
het roer van zijn bedrijf gestaan,
tot in 2013 het noodlot hem trof.
Hij kreeg een tia en werd plotsklaps invalide. ,,Zoiets heeft
niets te maken met ouder worden’’, verduidelijkt hij. Het is voor
hem moeilijk om zich neer te leggen bij het feit dat zijn fysieke gesteldheid het opeens liet afweten. Toch probeert hij nog te genieten van de kleine dingen, zoals
de tuin voor en achter het huis.
,,Ik probeer er vogeltjes te lokken.’’ Ook schrijft hij, voor zover
dat lukt, teksten met behulp van
de computer. Mevrouw Jumelet
heeft in het verleden veel geschilderd, speelt piano en bezoekt
nog regelmatig een damesclub.
,,Om een beetje onder de mensen te blijven.’’ Ze koesteren de foto die gemaakt werd tijdens de
eerste proefvaart van het schip
Jan Zonder Vrees, inmiddels bijna
veertig jaar geleden. De opvolger
ervan, het schip Koningin Emma,
is nog steeds in de vaart. Adriaan,
de oudste zoon van het gezin, is
nu eigenaar van het bedrijf. Het
echtpaar Jumelet heeft 12 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. (Bos Media Services)

Politie zoekt getuigen
mogelijk schietincident
in Koningsnacht
IJmuiden - In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 april werd
rond 00.50 uur de politie gebeld
dat er mogelijk werd geschoten
in de omgeving van het Moerbergplantsoen. De politie trof ter
plaatse echter niets aan.
Een dag later, op zondag 28 april,
vond een schietincident plaats op
het Gijzenveltplantsoen. De politie onderzoekt een eventueel verband tussen het incident van Koningsnacht en het schietincident

op 28 april. Daarom is de politie in
deze zaak op zoek naar meer getuigen die op Koningsnacht mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Mogelijk is ook beeldmateriaal beschikbaar dat kan helpen
bij het onderzoek.
Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844. Liever anoniem?
Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.

IJmuiden - Het heringerichte
terrein naast buurtcentrum De
Dwarsligger wordt officieel geopend op woensdag 5 juni om
15.00 uur. Betrokkenen, belangstellenden en omwonenden zijn
van harte welkom voor een rondleiding, een drankje en een hapje.
Het plan voor herinrichting van
het terrein ontstond in 2018: het
maken van moestuintafels, het
plaatsen van beweegtoestellen
en andere sportattributen. In de
moestuintjes kunnen ouderen
werken, zij kunnen bewegen op
de mooie fitnesstoestellen en iedereen kan badmintonnen en
volleyballen.
En zo werd, met financiering van
de firma Vrolijk, het Oranje Fonds
en het GIDS project van de gemeente Velsen, hard gewerkt aan
de realisatie van de plannen.Een
enthousiaste groep mensen ging
bijna dagelijks aan het werk onder aanvoering van initiatiefneemster Carrie Nupoort en uitvoerend coördinator Ben Oorthuis.
Deze geweldige groep vrijwilligers heeft een prachtige activiteitenplek gemaakt, een aanwinst voor het buurtcentrum en
de wijk. Voor de begeleiding van

deelnemers in de moestuin zoekt
men nog enkele deskundige vrijwilligers.
Voor de opening kan men zich
kosteloos aanmelden bij bisschop@welzijnvelsen.nl.
De organisatoren hopen op veel
belangstelling en verheugen zich
op een spetterende opening.
Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden,
0255-512725. (foto: aangeleverd)

Speciale avond
Baptistengemeente
IJmuiden - Woensdagavond 22
mei is er een speciale avond in de
Baptisten gemeente IJmuiden. Er
is een gastspreker, Jack Nugter afkomstig uit Katwijk en er is medewerking van de praiseband New
Life. Inloop om 19.30 uur met kof-

fie en thee en om 20.00 uur begint de avond met de praiseband. Iedereen is natuurlijk welkom maar nodig ook anderen uit.
De organisatoren hopen velen te
ontmoeten op deze avond in de
Eemstraat 30 te IJmuiden.

Strawberries H1
verliest in Abcoude
Driehuis - Twee degradaties op
rij, komende zondag kan dit voor
Strawberries H1 een feit zijn. Dit
is het gevolg van de 2-0 nederlaag afgelopen zondag in en tegen Abcoude en de achterstand
van zeven punten op de veilige tiende plaats op de ranglijst. Strawberries maakt een
zeer moeizaam seizoen door en
dat was tegen Abcoude duidelijk te zien. Op tactisch gebied
werd het team van coach Robbert Zevalkink vooral in de eerste helft afgetroefd. Vanaf de
eerste seconde stond Strawberries met de rug tegen de muur
en als de ploeg eindelijk de bal
in bezit had werd er onrustig en
niet slim mee omgegaan. Gelukkig voor hen beschikte Abcoude zondag niet over hun beste
strafcornernemer, want met zeven corners voor de rust had het
genoeg kansen om een grote
voorsprong te nemen. In de pauze stond het slechts 1-0 voor Abcoude, mede dankzij een paar

keer goed ingrijpen van Strawberries-keeper Wouter Rempt.
In de tweede helft kroop Strawberries ietwat meer uit zijn
schulp en kwam het meer op
de helft van Abcoude te spelen. Tot echt grote kansen leidde dit niet en ook de strafcorner van de aardbeien was niet
gevaarlijk. Abcoude speelde gedecideerd en liet zien dat het
over meer technische spelers beschikt dan Strawberries. Op driekwart van de wedstrijd scoorde
het de verdiende 2-0 en dit was
voor Strawberries mentaal een
zwaar moment. De Driehuizenaren kwamen deze klap niet meer
te boven.
Komende zondag staat de beladen derby tegen Haarlem op
het programma. Beladen omdat
bij een gelijkspel of nederlaag
Strawberies degradeert uit de
tweede klasse, twee wedstrijden
voor het einde van de competitie. (Finn van Leeuwen)

Nieuwe shirtsponsor Dames 1 Stormvogels
IJmuiden - Tijdens het paasweekend, voorafgaand aan de
topper tegen nummer 1 Zandvoort presenteerde IJVV Stormvogels een nieuwe shirtsponsor
voor de Dames 1. Dit succesvolle team dat op de 2e plaats staat

werd door Klimaatman getrakteerd op prachtige nieuwe tenues.
Tezamen met een nieuw reclamebord langs het hoofdveld
zorgden Fred en Brigitte Moorman van de DRZM groepen sa-

men met Jeroen Lindeboom van
Visuele zaken en Installatiebedrijf Klimaatman van trainer en
leider Serge Jongejans voor dit
prachtige gebaar. De komende
jaren lopen onze dames er weer
schitterend bij. Nu wacht nog, in

de nieuwe tenues, de spannende afronding van de competitie.
het besturu van IJVV Stormvogels
wenst de dames 1 heel veel succes daarbij en dankt de gulle gevers voor deze mooie sponsoring.
(foto: aangeleverd)

Roelvinkjes tijdelijk aan
het roer bij Nico Waasdorp
IJmuiden - Wanneer je een eigen
zaak hebt, is het vaak lastig om er
even tussenuit te gaan en te genieten van een welverdiende vakantie. Immers, de zaak moet gewoon blijven doordraaien, dat
ben je aan je klanten verplicht.
Vishandelaar Nico Waasdorp kan
erover meepraten, maar hij vond
een goede oplossing voor dit
probleem. Hij liet de Roelvinkjes
een week lang op zijn zaak passen.
In het nieuwe televisieprogramma ‘De Roelvinkjes passen op de
winkel’ schieten Dries Roelvink,
zijn vrouw Honoria en zijn zoons
Dave en Donny ondernemers te
hulp. Elke week passen ze letterlijk een paar dagen op iemands
‘winkel’. Ondernemers kunnen
zich voor deelname aanmelden
en dat is precies wat Nico Waas-

dorp deed. Terwijl hij met zijn
zoon Niek genoot van een weekje Texel, waar hij rustig de tijd had
om een biertje te drinken op een
terras en zelfs een bungee jump
maakte, namen de Roelvinkjes
in IJmuiden de zaken waar. Vaste
teamleden Johan en Tiny waren
nog wel aanwezig, zij konden dus
het bedrijfsproces goed aan hun
tijdelijke ‘bazen’ uitleggen.
Niet alleen het sorteren en fileren
van vis, maar ook het verkopen
van de verse vis op de markt en
het meegaan met een visser op
zee, om het hele traject goed in
kaart te brengen, in alles ging de
familie Roelvink vol enthousiasme aan de slag. Het resultaat van
hun zwoegen in het IJmuidense visbedrijf Nettovismarkt is op
dinsdag 18 juni om 20.30 uur bij
SBS te zien. (foto: William Rutten)

Lenteconcert Vitaal
Zandvoort - Op 26 mei geeft het
Velser Seniorenkoor Vitaal samen met het N.O.G. concertkoor
uit Haarlem een lenteconcert in
Zandvoort.
Het wordt gehouden in de St.
Agathakerk, Grote Krocht 45,
4042 LV te Zandvoort. Aanvang
van het concert: 14.30 uur. De
kerk is open om 14.00 uur.
De beide koren zingen ieder een
eigen programma en een aantal
liederen gezamenlijk. Het geheel

staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Wim de Vries.
De koren worden begeleid door
Elizabeth Scarlat op de piano. Als
solisten treden op de sopraan Ineke Groen en de baritons Wim de
Vries en Bert Bergshoeff.
De toegang van het concert bedraagt 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij
Mary Kok, tel. 0255-517392 en
in de kerk voor aanvang van het
concert.

Realisatie
doorfietsroute IJmond
Velsen - Vorig jaar heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de realisatie van de
doorfietsroute IJmond. Naar
aanleiding van dit besluit heeft
er een dialoogtafel plaatsgevonden voor de tracékeuze.
Hierbij waren de Fietserbond,
de wethouder Mobiliteit en de
gemeentelijke afdeling Verkeer
bij betrokken. Op basis van deze dialoogtafel is het advies aan
de gemeenteraad om te kiezen
voor een tracé met een ‘ladderstructuur’ (parallelle routes met
dwarsverbindingen).

Op de onderstaande locaties
is bij het reguliere onderhoud
al rekening gehouden met de
aanleg van de doorfietsroute:
• In Velsen-Noord wordt binnenkort de verkeersregelinstallatie op de Wenckebachstraat
vervangen, waarbij er wachttijdvoorspellers worden geplaatst en de regeling voor fietsers beter wordt ingesteld.
• De rotonde Minister van Houtenlaan/Waterloolaan is aangelegd.
• De rotonde Driehuizerkerkweg is aangepast en het fietspad langs de Waterloolaan is
Tracé met ladderstructuur
verbreed.
Parallelle routes vergroten de • De fietspaden langs de Hagebruiksmogelijkheden en de gelingerweg (ten noorden van
robuustheid van het fietsnet- de Santpoortse Dreef ) zijn verwerk. Een ladderstructuur com- breed, veiliger gemaakt en van
bineert bijvoorbeeld een snel- asfalt voorzien.
le, aantrekkelijke dagroute
door het groen met een snel- Financiering Rijk en Provinle, directe route door bebouwd cie
gebied. Het college stelt voor Het Rijk heeft geld beschikbaar
om twee doorfietsroutes te re- gesteld voor de realisering van
aliseren in Driehuis en Sant- doorfietsroutes. Vandaar dat
poort: één door de kernen en de Provincie Noord-Holland,
één langs de westzijde van de samen met de IJmondgemeendorpen.
ten en gemeente Haarlem, subTen noorden van het Noord- sidie heeft aangevraagd voor
zeekanaal is eveneens gekozen de aanleg van de doorfietsrouvoor twee routes: een oostelijk te Kennemerland. Daarnaast
en westelijk tracé.
heeft de Provincie het beleid
‘Perspectief Fiets’ vastgesteld,
Stand van zaken uitwerking
inclusief het Actieprogramma
De uitvoeringstermijn van bei- fiets 2019-2021. In ‘Perspecde tracés verschilt. Voor het tief Fiets’ zijn doorfietsroutes
westelijk tracé wordt ingezet een belangrijk onderwerp en
op realisatie in 2022. Het oos- is er geld gereserveerd voor
telijke tracé wordt gerealiseerd de IJmond doorfietsroute, een
voor 2030. De verdere concrete fietstunnel onder de Velsertrauitwerking van de tracédelen verse en de ontbrekende schavindt in samenspraak met be- kel langs de N208 (fietspad
woners, fietsersbond en ande- langs de N208 tussen Hoofdre stakeholders plaats.
straat en Schoterkerkpad).
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Heel Velsen
leest voor

Voorlezen is goed
voor ieder kind.
Peuterjuf Sjoerdtje
Rasmussens leest
haar drie kinderen
maar wat graag
voor en is gek op
kinderboeken.
Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand
een column in onze krant.

Velsen - Wat vliegt de tijd voorbij. Het is weer tijd voor een nieuwe column. Ik vind het nog steeds
een eer dat ik dit mag doen.
Deze keer vertel ik graag over
mijn fascinatie voor kabouters,
feeën en tovenaars. Ergens weet
ik heus wel dat deze allemaal niet
bestaan. Maar in mij zit een klein
meisje die er heilig van overtuigd
is dat ze wel bestaan.
Deze maand las ik het boek Hotel
De Laatste Kans. En, ook al is het
een boek, ik ging toch weer geloven in magie en tovenarij.
In het boek is de lezer te gast in
Hotel De Laatste Kans. Samen
met een groep nogal eigenaardige gasten. De hoteleigenaar is al
dagen druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van deze
bijzondere gasten.
In de keuken wordt ook hard gewerkt door de kok Henri en zijn
afwashulp Sep. Sep droomt ervan
ooit weg te gaan uit het hotel en
zijn kookkunsten aan anderen te
laten zien en proeven.
Als de gasten arriveren krijgt Sep
de kans om zich te bewijzen. Hij
moet het dessert maken. Ook al
strijkt de dochter van de hotelbaas met de eer. Sep weet dat dit
zijn kans is om te laten zien wat
hij in huis heeft. Als het diner begint is Sep erg nieuwsgierig wat
de gasten van zijn dessert vinden.
Voor de eregast heeft Sep een
apart dessert gemaakt.

Santpoort - Ook dit jaar organiseert de Bridgevereniging Velsen
op de dinsdagavonden in juni, juli en augustus weer haar open zomeravonddrives. Iedere liefhebber, dus ook als men geen lid is,
kan dan in een gezellige en ontspannen sfeer een avondje komen bridgen. De indeling is naar
sterkte, in drie lijnen, zodat ook
beginnende bridgers met plezier
kunnen meespelen.
De zomerdrives starten op dinsdagavond 4 juni. De locatie is
het gebouw Velserhooft in Sant-

poort – Noord, ingang Valckenhoeflaan. De aanvang is 19.30
uur. Per avond speelt men 6 ronden van 4 spellen. De deelnamekosten bedragen 6 euro per paar
per avond.
Inschrijven kan door het zenden
van een e-mail aan: bvvelsen1@
gmail.com. Vol is vol. Op de laatste avond, 27 augustus, is er voor
de rondewinnaars en runners-up
en trouwe deelnemers een finale
met aantrekkelijke prijzen.
Voor inlichtingen: Rene Muetstege, tel. 0251-252211.

Nicki Thornton schreef dit geweldige boek. Het is haar debuut als
schrijfster. Het is een buitengewoon spannend boek, die je echt
zo snel mogelijk wilt uitlezen.
Voor de fans van spannende boeken is dit echt een aanrader. Geschikt voor jonge detectives van 9
jaar en ouder.
Hotel De Laatste Kans
Nicki Thornton
Uitgeverij de Fontein

Door Theater Poppengrollen

Laatste voorstelling
‘Muis in de molen’
Santpoort - In verband met een
nieuwe voorstelling zal op zaterdag 18 mei om 15.00 uur voor
het laatst de voorstelling ‘Muis
in de molen’ worden gespeeld in
de Bosbeekschuur, in SantpoortNoord. Dit is tegenover molen ‘De
Zandhaas’, Wüstelaan 83.
Aanmelden gewenst: theater-

poppengrollen@gmail.com, informatie op www.theaterpoppengrollen.nl. Toegang 6 euro per
persoon, te voldoen ter plaatse.
Poppenspeelster Lydia Dikker zal
vanaf 15 juni een nieuwe voorstelling spelen. (foto: aangeleverd)

Genomineerden bekend:

gasten hebben geholpen met inen uitstappen.
OIG-IHD vraagt daarvoor ook uw
hulp want deze dagtocht voor
onze oudste medeburgers, wordt
mede mogelijk gemaakt door de
opbrengst van de tweedehandskleding, die OIG-IHD mag ophalen vanuit de ondergrondse kledingcontainers in Velsen. Geef
OIG-IHD dus uw oude kleding, u
steunt daarmee hun werk voor de
oudere inwoners van Velsen.
De stichting OIG-IHD is ook altijd
op zoek naar vrijwilligers. Zij organiseren de hele jaar door veel
activiteiten, maar hebben ook altijd chauffeurs en helpers voor de
kleding inzameling nodig. Heeft
u een dagdeel in de week over en
wilt u mee helpen? Meld u aan,
dat kan door een mailtje te sturen
naar Info@oig-ihd.nl; of bel met
de centrale post 0255-515133
tussen 8.00 en 14.00 uur. Of kom
even langs alle werkdagen tot
13.00 uur in de Abelenstraat 1 in
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Pannetje te lang op het vuur
IJmuiden - De hulpdiensten zijn
vrijdagavond groots uitgerukt
voor een brandmelding in IJmuiden. Even na half tien kwam de
melding dat er brand zou woeden in een portiekwoning. Meerdere brandweer-eenheden, ambulance en politie kwamen ter
plaatse om hulp te bieden.

Maar op het moment dat de eregast een hap neemt, stikt hij in
het dessert en valt dood neer.
Sep schrikt en verstijft van de zenuwen. Hij heeft toch niets verkeerd gedaan? Of heeft hij toch
deze speciale gast vermoord?

Leden OIG-IHD genieten
van jaarlijks uitje

Velsen - Stichting OIG-IHD heeft
op 8 mei weer een dagtocht georganiseerd voor haar leden. Het
werd een prachtige vaartocht
over de Kagerplassen. Rond 150
leden genoten van het mooie
gebied rond de Kagerplassen en
het Brasemmermeer. Dit gebied
is bekend om de vele kleine eilanden. Het grootste eiland, met
ongeveer 1000 vaste bewoners,
is Kaageiland. Al varende vanaf
Warmond konden de leden genieten van het uitzicht en een
lekkere lunch. Op deze zwaarbewolkte dag was het fijn dat de
boot een overdekt deel had waardoor de gasten warm en droog
zaten.
Na een rondvaart van ongeveer
5 uur meerden zij aan bij het vertrekpunt. Om de dagreis compleet te maken werd er gedineerd bij de Zoete inval in Haarlemmerliede. Na een lekker diner
keerden zij huiswaarts. Het is altijd een heel spektakel om te zien
hoe veel vrijwillige krachten de

Zomerbridge 2019 bij
Bridgevereniging Velsen

Mensenrechtenprijs
Gouden S.T.E.M. 2019
IJmuiden - Op dinsdag 21 mei zullen vijf groepjes derdejaars leerlingen van het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmond
strijden om de Gouden Soroptimist
Trofee Educatie Mensenrechten. Ze
zullen voor een jury een presentatie houden over een onderwerp dat
gerelateerd is aan mensenrechten.
Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn waarbij mensenrechten geschonden worden. Naast de omschrijving van het onderwerp presenteren de genomineerden mogelijke oplossingen en geven ze aan
wat zij zelf aan de oplossing zouden kunnen bijdragen. Het winnende groepje ontvangt een cheque
ter waarde van 250 euro, te besteden aan de bedachte actie. Vooraf-

gaand aan de nominaties vond het
project ’Mensenrechten voor iedereen’ plaats, dat gevolgd is door alle derdejaars leerlingen en werd gegeven door Jelmer Hertog, docent
Maatschappijleer. Deze wedstrijd is
een initiatief van Soroptimistclub
Haarlem en omstreken.
Deze wereldwijde vrouwenorganisatie maakt zich sterk maakt voor
mensenrechten. Dit jaar is een pilot, het is de bedoeling dat volgend
schooljaar meerdere scholen in de
regio de strijd met elkaar aan zullen gaan. Geïnteresseerden zijn van
harte welkom op 21 mei in de aula van het TCV en MCIJ aan de Briniostraat 12 te IJmuiden. Het programma start om 19.00 uur, de ontvangst is vanaf 18.30 uur.

Orgelconcert Dirk Out
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Ook dit jaar wordt er
weer een aantal orgelconcerten
gegeven in de Nieuwe Kerk aan
de Kanaalstraat 250 in IJmuiden.
Bij deze concerten worden de
beide orgels in de deze kerk bespeeld. Het spits wordt afgebeten
op vrijdag 24 mei door de Haarlemse organist Dirk Out.
Out (1949) ontving zijn eerste orgellessen op de vroegere Muziekschool Velsen bij Albert de
Groot. In 1978 behaalde hij aan
het Sweelinck-conservatorium in
Amsterdam het solisten-diploma
voor orgel. Van 1991 tot 2012 was
hij directeur van het vroegere
Kunstencentrum Velsen. De laatste jaren geef hij veel orgelconcerten zowel in als buiten Nederland. Het programma op 24 mei
bestaat geheel uit werken van Johann Sebastian Bach. Het thema
luidt: ‘Bach veelzijdig’. Zo klinken
onder andere enkele koraalbewerkingen, een triosonate en en-

kele transcripties.
Het concert wordt afgesloten met
de monumentale en feestelijke
Preludium en Fuga in G. De toegang is gratis; wel wordt er na afloop een deurcollecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.
Het concert begint om 20.00 uur.
(foto: aangeleverd)

In de woning bleek een pannetje te lang op het vuur te hebben
gestaan. De bewoner is opgevangen door ambulancepersoneel
en in de ambulance behandeld.
De brandweer heeft met een grote overdrukventilator de rook uit
de portiekwoning geblazen. (foto: Michel van Bergen)

Stichting SchuldHulpMaatje zoekt coördinator
Velsen - Sinds 2015 is in de
IJmondgemeenten de Stichting
SchuldHulpMaatje actief. Deze
stichting is een vrijwilligersorganisatie die, met daartoe speciaal
opgeleide maatjes, gezinnen en
personen met financiële problemen begeleid. Er zijn de afgelopen jaren bemoedigende successen geboekt.
Centraal in de vrijwilligersorganisatie staat de coördinator. Deze
stemt de activiteiten van de matjes op elkaar af en onderhoudt
de contacten met de professionele schuldhulporganisaties. De
huidige coördinator stopt met
haar werkzaamheden per 1 juni
2019. De stichting is op zoek naar
een gedreven opvolger.
Gevraagd wordt een man of
vrouw met de opleiding Soci-

aal Pedagogische Hulpverlener
(HBO) of een gelijkwaardige opleiding. De coördinator is twee
dagdelen per week beschikbaar,
bij voorkeur op de dinsdag en de
woensdag.
Men biedt:
• de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding;
• een vaste werkplek voorzien van
alle faciliteiten in het bureau aan
de Elbestraat 16 in Heemskerk;
• bestuursleden op korte afstand
ter ondersteuning;
• professionele hulp door de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland;
Informatie en sollicitatie bij secretaris Ton van Weel, tel. 0620407567,
shmijmond@gmail.
com.

Terrasvogels (honk- en
softbal) weer goed gestart

Santpoort - Het is april geweest
en dat betekent dat de competitie voor de honk- en softbalafdeling van Terrasvogels weer is gestart.
De diverse teams zijn goed begonnen en er is weer veel enthousiasme op de velden van Terrasvogels te zien, zowel tijdens
de trainingen als bij de wedstrijden. Mooie resultaten zijn al behaald, wat vertrouwen geeft voor
het verdere honk- en softbalseizoen! Ook de aankomende weken staan er weer mooie wedstrijden op het programma, die bijna
altijd in de weekenden plaatsvinden.
Terrasvogels heeft 4 jeugdteams
(in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar),
een senioren honkbalteam (heren) en 2 senioren softbalteams
(dames) die op amateurniveau
spelen. Dames 1 team speelt al
heel wat jaren op nationaal en Eu-

ropees niveau.
Bij alle teams zijn nieuwe leden
altijd van harte welkom! Dus.....
heb je ooit gespeeld óf nog nooit
gespeeld, doe gewoon een paar
keer mee. Dat is de beste manier
om te kijken of je de sport en de
mensen leuk vindt. Het kost niets
en verplicht je tot niets.
De diverse teams trainen op verschillende dagen en tijden (dinsdagavond, woensdagmiddag- en
avond, donderdag- en vrijdagavond). Informeer gerust wanneer ‘jouw’ team op het veld te
vinden is!
Heb je nog een vraag of wil je je
aanmelden voor een paar trainingen? Mail naar Eelko (hoek.
slooff@kpnmail.nl) of Mariëlle (m.aarts12@gmail.com) en ze
gaan het voor je regelen. Een kijkje nemen op de website kan natuurlijk ook: www.terrasvogels.
com. (foto: aangeleverd)
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Stormvogels moet meerdere
erkennen in kampioen Kagia
7-4! Dat was de grote uitslag in
Lisserbroek van het duel tussen kampioen Kagia en Stormvogels en gezien de vele reële
gemiste kansen over en weer
had de uitslag net zo goed 149 kunnen zijn. Absolute uitblinker in dit duel was de snelle
Kagia-linkerspits en topscorer
Tijs van der Schinkel; van zijn
voet kwamen vier assists.
Na aftasten over en weer kreeg
Stormvogels in de 7de minuut
de eerste kans van de wedstrijd:
linkerspits Joy Wolthuis legde de
bal met zijn hoofd panklaar voor
de voeten van spits Etkin Zivkara,
maar met zijn te zachte inzet had
doelman Sander Hoogervorst
geen moeite.
Kagia ging wel effectief met haar
eerste kans om: Lamboo stuurde op links Van der Schinkel in de
diepte, die de achterlijn haalde

en zijn voorzet werd keihard diagonaal ingeschoten door Dorus
van der Voort, 1-0.
Vier minuten daarna werd Brian
Ezeoke door Zivkara in stelling
gebracht, maar zijn schot vloog
rakelings naast. Na ruim een
kwartier verdubbeld Kagia haar
voorsprong door Roy Hoogewoning, die opnieuw een assist van
Van der Schinkel kon verzilveren,
2-0.
Het duel bleef op en neer gaan en
halverwege de eerste helft kreeg
Stormvogels ruim een kwartier voor rust haar welverdiende
aansluitingstreffer, want uit een
hoekschop van Danny Blok kopte
Joshua Jansen de bal bekwaam
achter doelman Hogervorst, 2-1.
Echter, een minuut later was het
weer raak voor het team van trainer René Ras. Nu was het spelbepalers Rens Lamboo die met een
vrije schop vanaf 18 meter kei-

hard doel trof, 3-1.
In de 31ste minuut was Kagia opnieuw effectief met haar kansen:
nu schoot Van der Voort de bal
diagonaal keihard achter Serné,
4-1. Dit was tevens de ruststand.

cisie werd doelman Hogervorst
het nakijken gegeven, 6-3.
Met nog negen minuten op de
klok werd doelman Serné verrast
met een onhoudbare afstandsschot van Lamboo, 7-3. Stormvogels ging niet bij de pakken neerzitten en nadat doelman Hogervorst twee reddingen moest verrichten op een inzet van invaller Berry Willemse en later met
zijn voet na een schot van Leone, bracht Jansen, opnieuw na
een hoekschop van Blok, de eindstand op 7-4. Door deze nederlaag is het verschil tussen Stormvogels, staande op een tweede
laats, opgelopen tot maar liefst
17 punten. Hieruit blijkt duidelijk
hoe sterk het ongeslagen Kagia
is.

In de 56ste kwam Kagia op 5-1:
opnieuw was het Van der Schinkel die vanaf links Van der Voort
kon bereiken die vervolgens met
een strak diagonaal schot doelman Serné het nakijken gaf. Binnen drie minuten had Stormvogels haar antwoord klaar, want
na een combinatie met Thomas
Scholten schoot invaller José Leone keihard in, 5-2.
Dertien minuten voor tijd gaf Van
der Schinkel zijn vierde assist af
en nu kon invaller Sam van der
Veeke doelman Serné voor de
zesde keer passeren. Twee minu- Zaterdag komt VVA/Spartaan uit
ten later nam Blok vanaf pl.m. 20 Amsterdam naar sportpark Zeemeter een schop en met veel pre- wijk.

SVIJ viert negentigste verjaardag

Dit jaar bestaat voetbalvereniging SVIJ 90 jaar. Op zaterdag 1
juni zal de club dit jubileum met
al haar leden, ereleden, leden van
verdienste, sponsoren, vrijwilligers gaan vieren op het gezellige
complex aan het Groot Helmduin
te IJmuiden.
Sinds 1974, al zo’n 45 jaar, betrekt
de club het complex “Sportpark
Zeewijk’ samen met vv Stormvogels.
Een buurman waar SVIJ het prima mee kan vinden. Vele trainers en spelers hebben in het verleden zelfs menigmaal een overstap over en weer gemaakt.
SVIJ is opgericht op 29 juni 1929.
Onder de toenmalige naam NASB
(Nederlandse Arbeiders Sport
Bond afdeling Velsen). Bij de toenmalige NASB werden de sporten
turnen, atletiek en voetbal beoefend. De voetbaltak stond genoteerd onder de naam “Sport Vereent” en speelde in een competi-

tie georganiseerd in de toenmalige Culturele Sportbond.
Enkele eerste leden van de club
waren Klaas Kistemaker en Joop
van de Linde. Bij vele SVIJers nog
wel bekend.
Het toenmalige terrein van ‘Sport
Vereent’ lag aan het zogenaamde ‘Zwarte Pad’, gelegen tussen
de Hagerlingerweg en Santpoort
Noord. Het latere terrein van
voetbalvereniging VSV.
Na de oorlog in 1945 meldde de
club zich aan bij de NVB, de voorloper van de KNVB. Omdat er al
een naam ‘Sport Vereent’ bij deze
bond was geregistreerd moest de
naam worden veranderd, zo is de
naam SVIJ (Sport Vereent IJmuiden) ontstaan.
Het eerste bestuur bestond uit
de heren J.van der Linde, K. en M.
Kistemaker en de leden P. Clots, H.
Kampen, G. Stam en D. Tuyn.
SVIJ speelde vanaf dat moment
op de bijvelden van Sportpark
Schoonenberg en had als club-

huis ‘De Kapberg’ (het oude clubhuis van hockeyclub Strawberries).
In 1974 verhuisde SVIJ naar het
huidige sportpark Zeewijk en betrad het een geheel eigen nieuw
clubhuis genaamd ‘De Kap’. Momenteel heeft de vereniging de
beschikking over 3 velden (1
kunstgrasveld ) en speelt de club
zowel zaterdag als zondag. De
vereniging is springlevend en niet
voor niets heeft het huidige bestuur de slogan ‘SVIJ betekent gezelligheid’ in het leven geroepen.
Dat is waar het namelijk om draait
bij deze club. Het is belangrijk dat
de selectieteams presteren, maar
belangrijker nog is dat alle leden
zich thuis moeten voelen.
Het feest op 1 juni zal vanaf ca
11.00 uur voor alle leeftijdscategorien op grootse wijze worden
gevierd. Zo zullen er op deze dag
kampioenen worden gehuldigd.
En voor de jeugd gaan er allerlei
activiteiten plaats vinden.

Mentor en leerling samen
op tribune bij Telstar
Velsen - In het Rabobank
IJmond stadion kijken thuismentor Huber en zijn pupil Damisa samen naar een spannende wedstrijd van Telstar. Huber is afgelopen jaar vrijwilliger geworden bij School’s cool
IJmond. Hij begeleidt Damisa,
die dit jaar is begonnen op de
middelbare school.
Bij de mentorbegeleiding is een
voetbalwedstrijd misschien niet
de eerste gedachte die opkomt,
maar voor Huber en Damisa
hoort samen iets leuks ondernemen ook bij het mentorschap. Er
valt veel voldoening uit te halen,
vindt Huber. Bij de vraag ‘waarom
wilde je mentor worden?’ komt hij
direct tot de kern: “Omdat ik het
belangrijk vind dat kinderen de
kans krijgen om eruit te laten wat
ze in zich hebben. Vaak is het probleem namelijk dat een kind wel
veel kan, maar moeite heeft om
dat uiten.”
Huber is voor het eerst thuismentor bij School’s cool IJmond en
merkt meteen dat hij een verschil
kan maken: “Het is leuk om te zien
dat je leerling er wat aan heeft,
dat de cijfers omhoog gaan. Soms
krijg ik ook een berichtje ‘ben je er
volgende week weer?’ daar word
ik dan blij van.” Damisa ervaart
hetzelfde: ,,als ik vragen heb kan
ik bij hem terecht, dat vind ik fijn.”
Ze leren samen voor toetsen en

Er zal een grote feesttent komen
met ’s middags live muziek voor
alle leden. Onder andere het duo
Haas en Haas (Peter en Eshter)
zullen acte de precense geven.
Deejay Bas Gelderblom zal de
muzikale omlijsting vormgeven.
Jubilarissen worden gehuldigd in
meerdere blokken. Iets wat SVIJ
trouwens al vele jaren doet voor
al haar trouwe leden. Naast de
feesttent komt er een heus foodplein met onder andere een friteskraam (Friet van Piet) een ijskraam (Bona Sera) en voor de
jongste jeugd een Suikerspinkraam!
Even nog dacht de organisatie
om een groot scherm te moeten
regelen om de championsleague
finale te kunnen uitzenden. Maar
inmiddels weten we beter...
Wanneer u dit feest als SVIJ-er,
oud-SVIJ-er, familie van een SVIJer mee wilt vieren bent u op 1 juni
aanstaande van harte welkom op Het beloofde afgelopen zaterdag een mooie voetbalmiddag te
sportpark Zeewijk.
worden op sportpark Schoonenberg, waar VV IJmuiden de ploeg
van Koninklijke HFC ontving. Delano Post kon al na vijf minuten
spelen aanleggen voor de 1-0.
De scheidsrechter had een overtreding gezien in het strafschopeen overtreding en commentaar gebied en Delano wist de kans
op de leiding. De wedstrijd was te benutten: 1-0 prijkte op het
gespeeld en Velsen deed goe- scorebord. Hoewel IJmuiden in
de zaken vandaag op weg naar de eerste helft nog wat kansen
de Hoofdklasse. Volgende week kreeg, bleef het tot de rust 1-0. Na
thuis tegen NVC en dan kan het de rust voltrok zich voor IJmuiden
kampioenschap… even wach- een mooi scenario met veel kanten: dat spreekwoord van de sen Uit een knappe voorzet van
huid van de beer iets te vroeg
verkopen speelt door mijn
hoofd. Het blijft spannend. Dat
wel. (foto: Frans van der Horst)

ni Dors doelman Jean Marc Antersijn op zijn weg. Vijf minuten later een corner van Giovanni. De bal werd voor het doel teruggelegd op Zeno van Ooijen,
maar zijn schot ging net naast.
Namens Boshuizen miste Pisas
nog een keer bij gebrek aan de
juiste richting. De grootste kans
voor Velsen kwam in de vijf en
dertigste minuut toen Daniël
Zuiverloon een voorzet gaf bij
de tweede paal en Marc Kloosterboer rakelings voorlangs
schoot. Na rust zette Velsen opnieuw druk en moest Boshuizen terug. Een steekbal door
het midden van Bastiaan Scholten bereikte Patrick Castricum.
De gehele defensie van Boshuizen bleef staan voor vermeend
buitenspel en Patrick kon ongehinderd doorlopen op de kansloze doelman Jean Marc Antersijn. 0-1. Kort daarna kopte Patrick te zacht in na een voorzet
van Marc Kloosterboer waarna
aan de andere kant Yorinn Albers uitstekend redde op een
inzet van Sohrab Safi. Ook de
doelman van Boshuizen bleef
paraat: hij redde schitterend op
een kopbal van Patrick Castricum na een voorzet van Giovanni Dors. Een minuut later vergrootte Velsen de voorsprong:
Zeno van Ooijen zette drie man
te kijk, speelde Marc Kloosterboer aan en doelman Jean Marc

Antersijn had het nakijken. 0-2.
Een kwartier voor tijd verscheen
de eindstand op het scorebord
na een schitterende aanval van
Velsen. Daniël Zuiverloon snelde over rechts naar voren en bediende Giovanni Dors op maat:
0-3. De wedstrijd was gespeeld,
hoewel: Yorinn Albers redde
twee keer na inzetten van Jesper Neuteboom en Boshuizenspeler Schrab Safi kreeg rood na

Wilt u ook een verschil maken
voor een brugklasser die een
steuntje in de rug erg goed kan
gebruiken? School’s cool IJmond
is voor het nieuwe schooljaar nog
volop op zoek naar nieuwe thuismentoren voor leerlingen in Velsen, Heemskerk en Beverwijk!
Zie voor meer informatie www.
schoolscoolijmond.nl of neem
contact op via info@schoolscoolijmond.nl of telefoonnummer
023 539 2664. (foto: aangeleverd)

Gelijkspel voor
VV IJmuiden

Velsen verstevigt koppositie
Het blijft spannend bij de top
drie in de eerste klasse A. Voor
Velsen is het vanmiddag weer
een finale. Bij winst op tegenstander Boshuizen - lange tijd
koploper - loopt Velsen uit tot
zes punten op de mannen uit
Leiden die dan praktisch zijn
uitgeschakeld voor het kampioenschap. De andere concurrent JOS/Watergraafsmeer heeft
een lastige uitwedstrijd bij Legmeervogels, dat Velsen binnenkort als laatste tegenstander
treft.
Doelman Yorinn Albers was
weer beschikbaar na een lastige schouderblessure. Nino Pels
bleek al die weken een waardig vervanger. Met een bus vol
spelers, begeleiding en supporters vertrokken we iets na
het middaguur richting Leiden
want op het prachtige sportpark van Boshuizen werd om
14.00 uur afgetrapt. De eerste kansen waren voor Boshuizen. De doorgebroken Ismael
Adsalmis werd voordat hij wilde schieten geblokt door Jesper
Gutteling en Remco van Dam.
Kort daarna schoot Pisas net
over na een steekpass van links.
Zo was Boshuizen voortvarend
van start gegaan, maar dat waren voorlopig de laatste wapenfeiten. Velsen nam het initiatief
over en Bastiaan Scholten vond
na een prima pass van Giovan-

Damisa krijgt hulp bij moeilijke
huiswerkopdrachten en het organiseren van zijn schoolwerk. Het
verhoogt volgens Damisa ook zijn
zelfverzekerdheid en motivatie.
School’s Cool IJmond, een programma van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de
Wijk, helpt leerlingen uit groep
8 met de overgang naar de middelbare school. Dit kan namelijk
best een spannende periode zijn,
al helemaal als de omstandigheden thuis niet optimaal zijn. Door
middel van mentorbegeleiding
aan huis biedt School’s cool steun
aan de de leerling én zijn ouders
voor wat de school betreft. Met
een uurtje per week gedurende
maximaal anderhalf schooljaar
kan een betrokken vrijwilliger het
verschil maken. Een bepaalde opleiding of ervaring is hiervoor niet
nodig, aandacht voor en affiniteit
met de brugklasser des te meer.

Joshua wist Ian het tweede doelpunt voor de thuisploeg te scoren. Even leek IJmuiden daarmee
verzekerd te zijn van de overwinning, maar al vrij snel kwam Koninklijke HFC terug met 2-1 en
nam vervolgens de wedstrijd
over. De ploeg slaagde erin ook
een tweede doelpunt te scoren,
waardoor de resterende tien minuten een gelijke stand op het
bord stond. Die bleef er uiteindelijk ook staan en daar kon iedereen wel tevreden mee zijn.
Aanstaande zaterdag speelt
IJmuiden om 14.00 uur uit bij United Davo.

Sportaanbod voor
Velsense jeugd gezocht
Velsen - Sportpas Velsen is dit
jaar succesvol van start gegaan.
Honderden kinderen hebben afgelopen seizoen deelgenomen
aan sportieve activiteiten en een
aantal is zelfs lid geworden bij
clubs en verenigingen.
De Sportpas Velsen brengt vraag
en aanbod bij elkaar. Sportverenigingen en sportaanbieders
organiseren activiteiten, deelnemers maken een account aan en
schrijven zich in. Het sport- en
beweeg-aanbod is te vinden op
www.sportpasvelsen.nl. Sportverenigingen en sportaanbieders
kunnen continue nieuw aanbod
plaatsen via de website.

vakantie. Sportaanbieders kunnen hun sport- en beweegaanbod (kosteloos) laten plaatsen in
de brochure 2019-2020. Stuur uiterlijk 1 juni de volgende gegevens op naar sportloket@velsen.
nl: naam en adres van de vereniging, naam contactpersoon inclusief telefoonnummer en emailadres. Iemand van Sport- en
Cultuurimpuls neemt vervolgens
contact met u op.
Het volledige sportaanbod in een
handig boekje, dat heeft voor u
als vereniging veel voordelen zoals nieuwe aanwas van leden en
meer naamsbekendheid. Alle
marketingactiviteiten het Sportloket Velsen voor haar rekening.
Hoe meedoen?
Deelname voor de vereniging
Momenteel werkt Sportloket Vel- aan dit project is gratis. U bepaalt
sen aan een nieuw kennisma- zelf welke informatie er over uw
kingsaanbod voor na de zomer- vereniging wordt gepubliceerd.

