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Straatrovers actief
Velsen - Een 17-jarige jongen is vo-
rige week donderdag aangehou-
den na een poging tot straatroof 
op de Lange Nieuwstraat in IJmui-
den. Dit gebeurde rond 22.45 uur.
Twee personen op een scooter 
kwamen naast het slachtoffer rij-
den. Ze bedreigden de persoon 
en het kwam tot een kort hand-
gemeen. Daarna ging het tweetal 
er zonder buit vandoor. Direct zijn 
agenten een grote zoekactie ge-
start.
In de omgeving zagen agenten de 
twee verdachten rijden en zetten 
het tweetal aan de kant. De passa-
gier ging er direct hardlopend van-
door. Agenten gingen achter de 
verdachte aan en wisten hem uit-
eindelijk aan te houden. De scoo-
terrijder zag kans te ontkomen.
De politie stelt een onderzoek in 

naar het tweetal. Mensen met in-
formatie en/of getuigen kunnen 
bellen met 0900-8844. Mogelijk 
was het tweetal ook betrokken bij 
een soortgelijke bedreiging op de 
Van den Vondellaan in Driehuis. 
Dit was rond 22.30 uur. De poli-
tie zoekt ook getuigen van dit in-
cident.

Nog een straatroof
Vorige week woensdagavond 
vond ook al een straatroof plaats. 
Een 17-jarige jongen uit Velser-
broek was toen het slachtoffer. Hij 
werd rond 22.25 uur op de Velser-
broekse Dreef beroofd van zijn 
zwarte scooter.
De jongen had ’s avonds gewerkt 
in IJmuiden en reed op zijn scoo-
ter richting huis. Op de rotonde in 
Santpoort-Noord, sloeg de jongen 

af in de richting van de Velserbroek 
toen hij een witte scooter met ge-
doofde lichten zag rijden. Op de-
ze scooter zaten twee voor hem 
onbekende jongens. De scooter 
kwam naast het slachtoffer rijden 
en hij zag dat de bijrijder van de 
scooter een op een vuurwapen ge-
lijkend voorwerp op hem richtte. 
De bijrijder gaf aan dat de jongen 
af moest stappen. Toen hij afstapte, 
ging de jongen op de scooter zit-
ten en zei dat hij alleen een stukje 
wilde rijden. De bijrijder keerde de 
scooter om en reed weg in de rich-
ting van Driehuis. De bestuurder 
van de andere scooter volgde hem. 
Het slachtoffer rende vervolgens 
naar een vriend van hem die in de 
buurt woont en daar werd de poli-
tie gealarmeerd. Een zoekslag in de 
omgeving leverde niets op.

Vissenloop breekt records!
IJmuiden - Wat was het weer een geweldig evenement, zondag in IJmuiden. De vijfde editie van de Vissen-
loop leverde diverse records op. Het aantal deelnemers was nog nooit zo groot, maar dat gold ook voor de 
opbrengst voor KWF. De organisatie kon een bedrag van ruim 60.000 euro doneren! Elders in deze editie 
een uitgebreid verslag en meer foto’s van dit prachtige wandelevenement. (foto: Joop Waijenberg)

VERHALEN UIT 
HET GEDENKPARK
zondag 26 mei - tussen 11 en 15 uur
 
Verderop meer informatie,
of kijk op: www.bc-westerveld.nl

pvc

Velsen 1 Kampioen 
zondag 1e klasse?! 

Bij winst van Velsen en puntenverlies van JOS 
Watergraafsmeer is Velsenl kampioen !

a.s zondag aanvang 14.00 uur

Velsen 1- NVC 1 
Moedig onze jongens aan. 

Sportpark Driehuis Wolf en Dekenlaan
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KAMPIOENSWEDSTRIJD

VELSEN 1 
NAAR 

HOOFDKLASSE?!

a.s zondag aanvang 14.00 uur
Legmeervogels - Velsen
Meld je nu aan voor de gratis busreis met alle supporters! 
De bussen vertrekken 13:00 uur vanaf Sportpark Driehuis

Aanmelden via 06 30 40 45 52 of flucuv@quicknet.nl
(aanmelden kan tot vrijdag 17:00 uur)
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Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

iNkOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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Cybercrime
Burgemeester Frank Dales was afgelopen 
donderdag aanwezig bij een ondernemersbij-
eenkomst over cybercrime. Nederland loopt 
wereldwijd voorop in digitalisering. Dit le-
vert naast kansen ook bedreigingen op voor 
onze economie. Vandaar dat het versterken 

van cybersecurity een belangrijk aandachts-
punt is voor nu en in de toekomst. Door drei-
gingsinformatie actief met elkaar te delen, 
bijvoorbeeld door middel van dit soort bijeen-
komsten, kan een aanval bij de één een waar-
schuwing voor de ander zijn.

Hoe zorg je nu met kleine ingrepen dat 
je huis beter geïsoleerd is, zodat de ver-
bruikskosten naar beneden gaan? Op 
deze vraag geven de experts van het 
Duurzaam Bouwloket graag antwoord tij-
dens een informatieavond op 28 mei a.s. 
              
Op dinsdagavond 28 mei is er een informatie-
avond bij BRAK! IJmuiden over kleine (wo-
ning)ingrepen die ervoor zorgen dat de ener-
giekosten omlaag gaan. Wat kan je met geringe 
investering voor elkaar krijgen? En welke re-
gelingen zijn er allemaal om je woning beter te 
isoleren? Hoe zit dit eigenlijk bij sociale huur-

woningen? Wat kan en mag je doen? Het ant-
woord op deze, en veel meer vragen, komt aan 
bod op deze laagdrempelige informatieavond. 
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur.
De informatieavond start om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur. Locatie Brak! IJmuiden, Ken-
nemermeer 26 in Ijmuiden. In verband met be-
perkte ruimte vragen wij je aan te melden via de 
website www.brakijmuiden.nl. 

Een bijeenkomst die de gemeente Velsen van 
harte toejuicht. Het brengt mogelijkheden 
om kosten en energie te besparen praktisch in 
beeld.

U itvoeringsagenda 2019 Jeugd 
‘Alle kinderen verdienen een gezin’
Een uithuisplaatsing van een kind heeft al-
tijd grote impact op alle betrokkenen. Het is 
een uiterste maatregel van gezinsvoogden, 
hulpverleners en kinderrechters. Elk kind 
wil worden liefgehad, in de eerste plaats 
door zijn vader en moeder. Als dat niet kan, 
helpt een liefhebbende pleegouder of zeer 
betrokken voogd. Het gaat om het krijgen 
van liefde, warmte en respect. Dit laatste is 
het uitgangspunt ‘Alle kinderen verdienen 
een gezin’. De IJmond werkt daarom met 
Buurtgezinnen; steungezinnen met ervaren 
ouders met een groot hart.

Een mooi voorbeeld:
Een alleenstaande overbelaste moeder van 
twee zoons heeft zich aangemeld voor Buurt-
gezinnen. Het gezin heeft veel huiselijk geweld 
meegemaakt, de vader van het gezin heeft een 
straatverbod. De kinderen gaan één keer per 
week naar een gezin in de buurt. Om de week 
gaan ze op zondag bij het gezin ontbijten en 
gaan ze er op uit met de vader van dat gezin om 
te ravotten (duinen, strand, Monkeytown, enz.). 
De moeder van de jongens voelt zich sinds het 
contact met steungezin ontlast en houdt haar 
fulltime baan nu goed vol.

Groene walstroom 
voor schippers
Op de Grote Houtkade in Velsen Noord 
kunnen binnenvaartschippers gebruik ma-
ken van groene walstroom. Met een kabel 
sluiten ze hun schip aan op een van de aan-
sluitpunten in de kade. Dit zorgt voor scho-
nere lucht en stilte omdat de dieselgenera-
tor die voor de benodigde elektriciteit aan 
boord zorgen niet hoeft te draaien.

Met subsidie van de Omgevingsdienst IJmond 
heeft gemeente Velsen de Grote Houtkade 
voorzien van 4 walstroom aansluitpunten. 
Daarmee wil gemeente Velsen de geluidsover-
last van afgemeerde schepen verminderen en 

de luchtkwaliteit verbeteren. Doordat sche-
pen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet 
is er geen uitstoot van stikstofoxiden, zwave-
loxiden en fi jnstof. Dat zorgt voor schonere 
lucht en dat is belangrijk voor een goede ge-
zondheid van mensen die op de kade werken 
en in de buurt wonen. 
Vandaag werd de walstroom getest. En met 
succes! Met het simpelweg aansluiten van 
de elektriciteitskabel op de walstroomaan-
sluiting werd het schip voorzien van groene 
stroom. Weer een stapje in de richting van een 
duurzamer Velsen Noord. (Foto Reinder Wei-
dijk)

HET TOEKOMSTIGE SCIENCE CENTER AAN DE KUST

INFORMATIEAVOND

De Energierekening Omlaag

BRAK! IJmuiden is een initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met 
het Pieter Vermeulen Museum. Samen met andere geïnteresseerde partijen 
en partners groeit BRAK! vanaf 2018 stap voor stap uit tot een spraakmakend 
centrum in het hart van het nieuwe kustplaats IJmuiden aan Zee.

WWW.BRAKIJMUIDEN.NL

Dinsdagavond 28 mei
Inloop 19:00 uur
Start 19:30 uur

BRAK! IJmuiden
Kennemermeer 26
1976GK IJmuiden

GRATIS TOEGANG!
I.v.m. beperkte plek graag reserveren 
via website www.brakijmuiden.nl

Met Infomarkt met stand van 
o.a. Energiek Velsen en het 
Duurzaambouwloket.

De Energierekening Omlaag

€
Over hoe je met kleine woningingrepen
de energiekosten omlaag kunt brengen.

Een informatieavond op 28 mei over 
low-budget woningaanpassingen
De Energierekening Omlaag

Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 
30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei.

Openingstijden tijdens feestdag
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Werkzaamheden Kennemerplein/
Van Poptaplantsoen en 
Kennemerlaan
Graag informeren wij iedereen over de 
werkzaamheden die momenteel op het 
Kennemerplein en binnenkort in het Van 
Poptaplantsoen plaatsvinden. Ook geven 
we informatie over de geplande werk-
zaamheden in de Kennemerlaan. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een 
nieuw Kennemerplein (1). Het eerste deel, di-
rect voor de Vomar, is voor het grootste deel af. 
In verband met het komende Zomerfestival 
wordt nog niet alle staatmeubilair geplaatst, 
bijvoorbeeld paaltjes en bloembakken. Dit ge-
beurt na afl oop van het festival. 

De komende weken wordt er gewerkt aan de 
doorsteek in het plantsoen tussen de Hom-
burgstraat en de Julianakade (2)
Half augustus gaan we verder met de werk-
zaamheden in het Van Poptaplantsoen, tussen 
het Kennemerplein en de Homburgstraat (3). 
Hierna (begin oktober) starten we de laatste 
fase van het project in de Homburgstraat (4)
Op de Kennemerlaan(5) vinden de komende 
tijd nog geen werkzaamheden plaats. De win-
kels zijn hier gewoon bereikbaar.

De werkzaamheden op de Kennemerlaan 
starten eind 2019 of begin 2020. 

Beachparty

www.zwembadvelsen.nl

VRIJDAG 24 MEI 2019
Tijd: 18:00-21:00 uur

In het recreatie- en het buitenbad

Muziek van een echte DJ, zowel binnen als buiten

Voor jeugd t/m 14 jaar

Kaarten: € 6,20

Droomt u ervan om uw eigen droomhuis 
te ontwerpen en te bouwen? Zelf uw han-
den uit de mouwen te steken en de uitda-
ging aan te gaan? 

Dan hebben wij goed nieuws voor u! De ge-
meente Velsen heeft namelijk twee nieuwe 

locaties aangewezen voor het project Pio-
nieren in IJmuiden! Het gaat om 17 zelf-
bouwkavels aan de Van Diepenstraat in Vel-
sen-Noord en om 14 zel� ouwkavels aan de 
Lagersstraat in IJmuiden
 Ontdek of zel� ouw ook iets voor u is. Kijk op: 
www.pioniereninijmuiden.

Zelf je droomhuis bouwen op 
een leeg kavel
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 André staat voor een enorme berg en pakt 
een hand compost. “Kijk, prachtige com-
post, gemaakt van het gft en de etensres-
ten van onze inwoners. We kunnen niet uit-
sluiten dat er soms een klein stukje plastic 
of glas in zit. Dat willen we natuurlijk niet.  
We doen er alles aan om het eruit te halen. 
Maar als mensen thuis goed opletten met 
wat ze in de gft-bak gooien, hoeft het er 
helemaal niet in te zitten.”

Aan het woord is André Bout, bedrijfsleider 
bij de compostering van HVC in Purmerend 
en Middenmeer. Hier  worden uw etens-
resten en tuinafval verwerkt tot compost 
en groen gas. Maar Hoe kan het dat er soms 
stukjes plastic of glas tussen zitten? 

Aardappelschilmesje kwijt? 
“In onze installaties schudden, zeven, hak-

ken en malen we al uw etensresten en tuin-
afval. Zo vissen wij bijvoorbeeld tientallen 
aardappelschilmesjes uit het gft. Maar er be-
landen ook plastic zakjes of glazen potjes in 
het gft. Bijna alles kunnen we er gelukkig uit-
halen, maar glas en plastic moet echt in een 
andere bak. Als dat goed gaat, kunnen wij 
mooie keurcompost maken zonder vervui-
ling.” aldus André.

Gratis afvalwijzer
Soms is het lastig te bepalen waar u een be-
paald product weggooit. Check dan de (gra-
tis) afvalwijzer in de HVC-app. In deze afval-
wijzer kunt u ruim 1000 producten opzoeken 
en nakijken waar ze weggegooid moeten wor-
den. Staat een product er niet bij? Laat het 
ons weten, dan voegen we het toe. De app is te 
downloaden in ITunes en Google Play (zoek 
HVC).

Samen voor schonere compost 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Kruitenstraat ongenummerd, plaatsen pre-

fab overdekte fi etsenstalling (16/05/2019) 
14142-2019
Lange Nieuwstraat 180, maken van 
een sparing in dragende binnenwand 
(16/05/2019) 14064-2019

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, tijdelijk ( 5 jaar) 
plaatsen hoofdgebouw, en overkappen bin-
nenplaats, opslagruimte, bbq hut, contai-
ner, keet, schuurtje, letters, houten wand 
(13/05/2019) 5045-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16 (Rijksmonu-
ment), verbouwen en wijzigen gebruik kerk 
naar deels kerk en deels kantoor, aanleggen 
parkeerterrein (16/05/2019) 17484-2018

Santpoort-Noord
Antillenstraat 6, plaatsen erker (15/05/2019) 
18799-2019

Driehuis
Van Maerlantlaan 12, vergroten woning 
(16/05/2019) 6854-2019
P.C. Hooftlaan 11,  gebruik schuur voor bed & 
breakfast (16/05/2019) 19878-2019

Velserbroek
Smallekamp 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(14/05/2019) 31525-2019
W. Kentstraat 26, aanpassen kozijnen 
(16/05/2019) 21434-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

Santpoort-Noord
Wüstelaan 104 en 102F, plaatsen erfafschei-
ding (14/05/2019) 5059-2019

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning 
ingetrokken voor: 

Santpoort- Zuid
Bloemendaalsestraatweg (Bleekersduin), 
verkoop etenswaren vanuit mobiele kraam 
(15/05/2019) 12228-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit 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 formu-

lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning
 APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
Wereldmelkdag, op 1 juni 2019 van 12:00 tot 
17:00 uur, locatie: Genieweg 50 (Informa-
tieboerderij Zorgvrij)  (13/05/2019) 12307-
2019 
Agrifood-dag, op 6 oktober 2019 van 11:00 tot 
16:00 uur, locatie: Genieweg 50 (Informatie-
boerderij Zorgvrij) (14/05/2019) 12308-2019

Velserbroek
Soli’s Night of the Music, op 25 mei 2019 van 
20:00 uur tot 01:00 uur, locatie: Tenniscen-
trum Velserbroek,
Hofgeester Eijnde 22 (17/05/2019) 9189-
2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 11 mei tot en met 17 mei 2019 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willemsbeekweg 64, wijzigen winkelpand 
naar winkel en 2 woningen (14/05/2019) 
32537-2019  
Grote Beerstraat 17, vergroten erker 
(14/05/2019) 32732-2019
Eenhoornstraat 2A, uitbreiden bestaande 
sporthal en school met gymzaal en 5 lokalen 
(15/05/2019)
33428-2019
Middenhavenstraat 35, splitsen bedrijfs-

ruimte in 2 units (17/05/2019) 34281-2019
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 183, vervangen  schuur 
(15/05/2019) 33189-2019

Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 7, kappen 2 bo-
men (14/05/2019) 32752-2019
Da Costalaan 60, plaatsen erker (17/05/2019) 
34407-2019

Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, plaatsen verdiepings-
vloer en veranderen gevel (13/05/2019) 
32051-2019 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-

nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
IJmuiderstraatweg 155, veranderen woning 
(inpandig / voorgevel), plaatsen dakopbouw 
(14/05/2019) 12339-2019
Trawlerkade ong., afwijken bestemmings-
plan i.v.m. evenement ‘Havenfestival 2019’ 
op 28, 29 en 30 juni 2019
(15/05/2019) 12891-2019
Piet Heinstraat 66, plaatsen dakopbouw, ver-
groten 1ste verdieping (16/05/2019) 12762-
2019

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
i.v.m. evenement ‘2Generations Beach Edi-

tion 2019’ op 6 juli
2019 (15/05/2019) 20815-2019
Hofgeester Eijnde 20, afwijken bestem-
mingsplan i.v.m. evenement ‘Soli’s Night of 
Music’ op 25 mei 2019
(15/05/2019) 12541-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velserbroek
L. Brownstraat 20, plaatsen 2 dakramen 
(voorzijde) (13/05/2019) 13695-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7

Velsen- Noord en IJmuiden
Noordpier en Zuidpier, fi lmopname Alexan-
der Mooi van 3 juni 2019 tot 9 juni 2019 
(15/05/2019) 33149-2019

Melden kappen 
Aan de Santpoortse Dreef 124 in Santpoort 
wordt een boom gekapt. Het gaat om een Pru-
nus. De boom wordt gekapt omdat hij dood is.

Aan de Waalstraat t.o. nummer 146  in IJmui-
den wordt een boom gekapt. Het gaat om een 
Iep. De boom wordt gekapt omdat hij de vita-
liteit slecht is.

Aan de Van Rijswijkstraat / Stratingplant-
soen in Velsen-Noord wordt een boom ge-
kapt. Het gaat om een Kastanje. De boom 
wordt gekapt, omdat de boom dusdanig 

slecht is van kwaliteit en vitaliteit.
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Vastgesteld wijzigingsplan Dokweg 

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij op 15 mei 2019 het wijzigings-
plan “Dokweg” (idn: NL.IMRO.0453.WP-
0502DOKWEG1-R001) heeft vastgesteld. 
Het ontwerpwijzigingsplan “Dokweg” 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 
15 maart 2019, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt het oprichten 
van een short stay hotel mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan Havengebied IJmui-
den is hiervoor een wijzigingsmogelijkheid 
opgenomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt 

het college het bestemmingsplan van Ge-
mengd in Horeca.
Het short stay hotel krijgt 40 kamers. Rondom 
het short stay hotel worden 42 parkeerplaat-
sen aangelegd. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het per-
ceel Dokweg 4 te IJmuiden.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigingsplan 
“Dokweg” voor een ieder met ingang van vrij-
dag 24 mei 2019 gedurende zes weken ter in-
zage.  

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij burgemeester en wethou-
ders kenbaar te maken, kunnen beroep indie-
nen. Met ingang van de dag nadat het besluit 
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. 
Hiervoor is een gri�  erecht verschuldigd. Het 

beroepschrift dient in tweevoud te worden ge-
zonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking daags na afl oop van de 
genoemde beroepstermijn. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit 
niet. Belanghebbenden die beroep hebben in-
gesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

 Verkeersmaatregels

Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

• Tarweland 31, 1991CP, Velserbroek

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  een parkeervak in te stellen door middel 
van het plaatsen van bord E4, zoals be-
doeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, en 
hier een onderbord bij te plaatsen voor-
zien van de tekst: ‘parkeren verboden vr 

t/m zo 16-20h i.v.m. standplaats’ langs 
de Driehuizerkerkweg, ten noorden van 
de kruising met de Nicolaas Beetslaan. 

•  een parkeerplaats aan de Velserhooft-
laan op het wegvak tussen de Eynden-
hoe£  aan en de Middenduinerweg aan 
te wijzen als algemene gehandicap-
tenparkeerplaats, door middel van het 
plaatsen van bord E6 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 

besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Van-
af 1 januari 2013 vindt formele publicatie 
van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.
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Vissenloop IJmuiden breekt records!

Eén van de vele bijzondere mo-
menten op deze dag was de 
aanwezigheid van Velserbroe-
ker Anton van Leeuwen die on-
langs nog op TV te zien was in 
het programma ‘De reis van je 
leven’. Samen met een grote 
groep familieleden en vrien-
den heeft hij, ondanks het feit 
dat hij ongeneeslijk ziek is, toch 
deelgenomen aan dit wandel-
evenement. Zoals hij al eerder 
opmerkte: ‘om te laten zien dat 
het leven niet ophoudt na een 
slechte prognose’.

Over records gesproken: vijf 
jaar geleden namen, bij de 
eerste Vissenloop, zo’n 1.300 
wandelaars deel aan dit eve-
nement. Dit jaar mocht de or-
ganisatie ruim 2.200 deelne-
mers inschrijven, zelfs interna-
tionaal! Een duidelijk teken dat 
dit evenement bij wandelaars 
in de smaak valt. Mede dank-
zij dit hoge aantal inschrijvin-
gen en belangrijke sponsorbij-
dragen kon voorzitter Fred van 
Dam de totaalopbrengst van 
deze bijzondere dag bekend-
maken: een recordbedrag van 
60.000 euro! 
Dit gehele bedrag komt ten 
goede aan KWF Kankerbestrij-
ding voor financiering van ver-
der onderzoek naar deze ern-
stige ziekte. 
Wethouder Bram Diepstraten, 

die onder meer sport in zijn 
portefeuille heeft, verwoord-
de dit wandelevenement als 
volgt: ,,Vandaag laat zien dat 
samenwerken en ergens seri-
eus je schouders onder zetten 
tot iets heel moois kan leiden. 
Een wandeling voor een goed 
doel langs de mooiste plekjes 
in Velsen, iets dat mij natuurlijk 
heel erg aanspreekt. Van har-
te gefeliciteerd met jullie eer-
ste lustrum en natuurlijk het 
fantastische resultaat.’’ Aanslui-
tend kon hij dit recordbedrag 
op de cheque noteren die hij 
vervolgens aan Rina Noorlan-
der, vertegenwoordigster van 
KWF Kankerbestrijding, kon 
overhandigen.
Het behoeft geen betoog dat, 
gezien het geweldige enthou-
siasme voor de Vissenloop de 
afgelopen vijf jaar, de organi-
satie heeft besloten om ook 
in 2020 dit wandelevenement 
voor de zesde keer te organi-
seren. De datum ligt inmiddels 
ook vast en onze wandellief-
hebbers kunnen de datum al-
vast in de agenda noteren: 17 
mei 2020! 

Op de website: www.vissen-
loopijmuiden.nl worden bin-
nen afzienbare tijd nadere bij-
zonderheden over de Vissen-
loop 2020 bekendgemaakt. 
(Joop Waijenberg)

IJmuiden - Zondag vond voor de vijfde keer, een lustrum dus, het 
wandelevenement Vissenloop plaats, georganiseerd door het af-
delingsbestuur KWF Kankerbestrijding Velsen. Wandelaars kun-
nen hierbij kiezen uit veel afstanden: 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 ki-
lometer en ieder jaar voeren de routes langs een ander traject. Dit 
jaar bijvoorbeeld gingen de wandelaars van de langere afstan-
den over de Zuidpier. Een gelukkige vondst bleek, want er kwa-
men veel positieve reacties over deze route waarbij de wande-
laars elkaar op de heen- en terugweg natuurlijk tegenkwamen en 
de wederzijdse begroetingen niet van de lucht waren.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
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spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
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IJmuiden - Zaterdag 25 mei 
wordt op Plein 1945, van 09.00 
tot 16.00 uur, een ko�erbakmarkt 
georganiseerd. 
Er zullen weer mooie en leuke 
tweedehands artikelen vanuit 
de auto of vanaf een kleedje te 
koop aangeboden worden. Wie 

wil deelnemen aan de ko�erbak-
markt kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-533233 of 
06-10475023. 
De volgende data van de ko�er-
bakmarkten zijn 15 juni, 13 juli, 10 
augustus, 21 september en 5 ok-
tober.

Kofferbakmarkt 

Het Noordzeekanaal trekt het ein-
de van de negentiende eeuw en 
de eerste tientallen jaren van de 
twintigste eeuw veel industrië-
le bedrijvigheid aan. Vanwege de 
beschikbare ruimte, de aanvoer 
van grondsto�en per zeeschip 
en de goede verbinding met het 
achterland vestigen bedrijven als 
de papierfabriek, de plaatwellerij 
en de hoogovens zich in onze re-
gio.
In juni 1916 – tijdens de Eerste 
Wereldoorlog – richten een aan-
tal industriëlen en de burgemees-
ters van Velsen en Beverwijk de 
‘Vereeniging voor Ambachtson-
derwijs in Kennemerland’ op. De 
verwachting is dat er na de oor-
log rond Velsen een grote be-
hoefte aan goed opgeleide vak-
mensen gaat ontstaan. De vereni-
ging stelt zich de ‘stichting eener 
ambachtsschool’ ten doel. Aan-
vankelijk is er te weinig geld. Na 
verkrijging van voldoende sub-
sidies starten in 1918 de voorbe-
reidingen voor de oprichting van 
een ambachtsschool.
Er is helaas onvoldoende geld 
voor een nieuw schoolgebouw. 
Daarom wordt ruimte gehuurd 
in de Burgeravondschool op het 
gemeenteterrein in Velseroord; 
overdags wordt het gebouw toch 
niet gebruikt. In februari 1919 
start de inschrijving van leerlin-
gen ‘voor de te openen Ambacht-
school te Velsen, en wel voor de 
vakken Timmeren, Smeden en 
Machinebankwerken’. Op 16 april 
1919 opent het bestuur van de 
vereniging onder het voorzitter-
schap van Frans Netscher de Am-
bachtsschool.
In het schooljaar 1919-1920 star-

ten 48 leerling-machinebank-
werkers en 7 leerling-timmerlie-
den. In de loop van dat jaar komt 
een verlaten militaire barak aan 
de ‘Rijksstraatweg’ (de latere Ka-
naalstraat) bij Oud-IJmuiden be-
schikbaar. Deze barak wordt ver-
bouwd en ingericht als ‘hulp-Am-
bachtsschool’ voor het praktijk-
onderwijs. De theorielessen blij-
ven plaatsvinden in de Burge-
ravondschool.
In het schooljaar 1920-1921 wor-
den 50 nieuwe leerlingen toe-
gelaten en voegt de ambachts-
school elektrotechniek toe aan 
het lessenpakket. In 1922 verla-
ten de eerste 26 gediplomeerde 
vaklieden de school. In de daar-
opvolgende jaren groeit het leer-
lingenaantal gestaag. De ‘barak’ 
aan de Kanaalstraat wordt in de 
loop der jaren uitgebreid; de leer-
lingen bouwen zelf lokalen en 
bergplaatsen bij.
In 1925 wordt de Ambachts-
school omgedoopt tot Nijver-
heidsschool, begint de Nijver-
heidsavondschool en wordt ge-
start met de Automobiel- en Mo-
torcursus. In de gemeenteraad 
wordt gepleit voor een fatsoen-
lijke huisvesting van de Nijver-
heidsschool, waar ‘zeer nuttig on-
derwijs wordt gegeven en uit-
stekende vaklieden worden ge-
vormd’.
In 1930 is er geld, een locatie, en 
goedkeuring voor de bouw van 
een nieuwe school. Het monu-
mentale schoolgebouw naar ont-
werp van A. Baart uit Leeuwarden 
komt op de hoek van de Brinio-
straat en de P.J. Troelstraweg, ‘met 
het front gekeerd naar het Stati-
on Velsen IJmuiden-Oost’. Opval-

lend is de 20-meter hoge toren 
op de hoek als tegenhanger van 
de ongeveer even hoge toren van 
de Rijks-HBS op de andere hoek. 
De school bestaat uit een hoofd-
gebouw aan de Briniostraat met 
onder andere theorie- en teken-
lokalen, en een bijgebouw aan de 
P.J. Troelstraweg met vooral werk-
plaatsen.
Eind 1930 wordt de bouw gegund 
aan de aannemers Brink en Rabi-
us, net als de ontwerper Baart uit 
Leeuwarden. Op woensdagmid-
dag 11 maart 1931 wordt de eer-
ste steen gelegd door Dick van 
Leeuwen, kleinzoon van voorzit-
ter Bais van de Vereeniging voor 
Nijverheidsonderwijs. In novem-
ber hetzelfde jaar wordt het ge-
bouw opgeleverd en op zaterdag 
30 januari 1932 wordt de nieu-
we Nijverheidsschool o�cieel 
geopend. 220 leerlingen volgen 
de dagschool en 160 de avond-
school. In 1942 wordt een deel 
van de school gevorderd door 
de Duitsers, die afweergeschut 
op de bovenverdieping plaatsen. 
Na de oorlog neemt het leerlin-
genaantal weer sterk toe. In 1955 
wordt de Nijverheidsschool om-
gedoopt tot Technische School.
Zo’n veertig jaar lang is de Nijver-
heidsschool een van de beeldbe-
palende gebouwen aan de Bri-
niostraat. In 1974 wordt het ge-
bouw vervangen door nieuw-
bouw – het huidige gebouw – op 
dezelfde locatie. Sindsdien on-
dergaan het gebouw diverse ver-
bouwingen en de school diverse 
fusies. Deze week viert het Tech-
nisch College Velsen samen met 
het Maritiem College IJmuiden, 
dat in het naastgelegen gebouw 
op de hoek van de Briniostraat 
en de De Noostraat zit, het eeuw-
feest met onder meer een onder-
nemersontbijt, een grote school-
reünie en de speciale theater-
voorstelling ‘Artech’ in de Stads-
schouwburg Velsen.

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 IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor honderd jaar ambachtson-
derwijs in IJmuiden.

Circus in de stad!
IJmuiden - Familiecircus Bara-
ni strijkt volgende week neer in 
IJmuiden. Het circus brengt een 
solide, authentieke circusvoor-
stelling van hoog niveau. Een 
greep uit het programma: tempo 
jongleren, dierenacts met dier-
vriendelijk getrainde pony’s, gei-
ten, duiven, honden en katten, 
luchtacrobatiek en nog veel meer. 
Natuurlijk ontbreekt ook een dol-
komische clown niet die volwas-
sene en kind weer �ink aan het la-
chen zal maken. De show duurt 
ongeveer een uur en drie kwar-
tier waarbij ook de jongsten zich 
niet zullen vervelen.
Circus Barani strijkt neer op de 
Heerenduinweg en de voorstel-

lingen zijn op woensdag 29, don-
derdag 30 en vrijdag 31 mei om 
17.00 uur, op zaterdag 1 juni om 
15.00 uur en op zondag 2 juni om 

12.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op de website van het cir-
cus: www.barani.nl. (foto: aange-
leverd)

Regio - Een verkeerschaos dreigt in de IJmond wanneer aanstaan-
de dinsdag het personeel van het openbaar vervoer een etmaal 
lang staakt. Niet alleen het bus- en treinverkeer ligt dan stil, ook 
de veerdiensten over het Noordzeekanaal gaat een hele dag plat. 
Dat heeft grote gevolgen voor het �etsverkeer in de regio.

een alternatief oor fietsers
Verkeerschaos dreigt 
door staking OV

Met de staking wil vakbond FNV 
het bevriezen van de pensioen-
leeftijd afdwingen. Niet alleen 
voor het personeel in het open-
baar vervoer, maar voor ieder-
een die werkt. De vakbond hoopt 
daarom op begrip van de men-
sen die door de staking getrof-
fen worden. Dat zullen in Velsen 
vooral �etsers zijn, op weg naar 
school of werk. 
Dagelijks maken veel �etsers ge-
bruik van de veerpont tussen Vel-
sen-Noord en Velsen-Zuid. Om-
dat de sluizenroute is afgesloten, 
bestaat er voor �etsers geen al-
ternatief om het kanaal dinsdag 
te kunnen oversteken. Gebruik 
maken van een auto zou dus de 

enige optie zijn, maar nu al wordt 
gevreesd voor ernstige vertragin-
gen ter hoogte van de Velser- en 
Wijkertunnel. 
Ook het vervoer van gevaarlijke 
sto�en door de regio zal stil ko-
men te liggen. Immers, vrachtwa-
gens met gevaarlijke sto�en mo-
gen uit veiligheidsoverwegingen 
geen gebruik maken van de rou-
te door de tunnels en zijn, net als 
�etsers, aangewezen op de veer-
diensten. De IJmond-gemeenten 
hebben woensdag in een brief 
aan het FNV-bestuur gevraagd 
een beperkte dienstregeling in te 
stellen. Men kondigt aan bij een 
negatief besluit naar de rechter te 
stappen.

Een indringende voor-
stelling over dementie
Heemstede - Op woensdagmid-
dag 19 juni is iedereen om 14.00 
van harte welkom op de thema-
middag die Nobilis Thuiszorg or-
ganiseert in De Luifel in Heem-
stede. 
Steeds meer mensen krijgen in 
hun nabijheid te maken met de-
mentie. Het is heftig als je dat in 
je eigen omgeving meemaakt. 
Woorden die bij dit proces pas-
sen zijn angst, verlies, acceptatie, 
schaamte.
De bekende Haarlemse theater-
maker Marijke Kots speelt haar 
solovoorstelling ‘Is dat uw moe-
der?’, een voorstelling over de 
moeite en schaamte die sommi-

gen voelen bij het dementerings-
proces van een dierbare. In dit ge-
val wat er gebeurt met de doch-
ter als bij haar moeder zich de 
ziekte van Alzheimer openbaart.
Daarna is er ruimte voor wat na-
praten onder het genot van een 
gezellig drankje. Een indrukwek-
kende middag, die Nobilis Thuis-
zorg u aanbiedt.
Waar? In De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede.
De middag wordt u aangeboden 
door Nobilis. De toegang is gratis, 
aanmelden is gewenst. Dat kan 
via info@nobilis.nl of even bellen 
naar 023-5100333. (foto: aangele-
verd)
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IJmuiden - Zondag 26 mei wordt 
de eerste ko�erbakmarkt op het 
vernieuwde Velserduinplein ge-
organiseerd. De markt wordt ge-
houden van 08.00 tot 15.00 uur. 
Net als voorgaande jaren hoeft 
men niet te reserveren, er is plek 
genoeg, maar vol is vol. De kosten 
zijn 10 euro per auto, met aan-
hanger of bus 15 euro. Er wordt 
10 euro borg gevraagd die men 
na a�oop weer terug ontvangt 
als men de plek netjes achter laat. 
Op de markt is een toilet aanwe-
zig. Voor meer informatie kan 
men bellen op 06-57539029. Zie 
ook facebook.nl/ko�erbakmarkt-
ijmuiden. De volgende markten 
zijn op 30 juni, 21 juli, 25 augus-
tus en 29 september.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Velsen-Zuid - Terwijl begrippen als duurzaam en gasloos op de 
gewone woningmarkt nog goed tot ontwikkeling moeten komen, 
is het al mogelijk een gasloze vakantiewoning aan te scha�en. En 
dit ook nog op een unieke plek: een groen gebied nabij Amster-
dam en Haarlem. Zowel geïnteresseerden in een eigen vakantie-
huis als investeerders tonen veel belangstelling voor deze slimme 
ontwikkeling. Er wordt dan ook verwacht dat in het weekend van 
25 en 26 mei, wanneer de verkoop start, veel vakantiewoningen 
gekocht gaan worden.

Duurzame vakantiewoningen
in de Randstad zijn hot

Het gaat om 40 direct aan het wa-
ter gelegen woningen die de laat-
ste bouwfase vormen op een mo-
dern en verzorgd recreatiepark: 
Droompark Buitenhuizen. Het ligt 
verscholen in het groen, in stads-
park Spaarnwoude maar ook aan 
de rand van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Volop na-
tuur rondom dus, maar ook met 
steden als Amsterdam, Haarlem 
en IJmuiden in de buurt. Die com-
binatie van ontspannende natuur 

en prikkelende steden op het ge-
bied van cultuur en vertier dicht-
bij maken de ligging uniek en bij-
zonder begerenswaardig.  
Er zijn drie typen woningen die al-
le gasloos zijn en zijn vervaardigd 
met gebruikmaking van duurza-
me en onderhoudsarme mate-
rialen. Hun ligging en state-of-
the-art uitvoering zorgen ervoor 
dat deze ultramoderne, lichte va-
kantiewoningen interessante ver-
huurmogelijkheden bieden. Het 

maakt de woningen bovendien 
erg geschikt als investering. Ze-
ker nu door de geopolitiek het 
beleggen onder druk staat en de 
banken nauwelijks rente bieden, 
is de markt van recreatiewonin-
gen een slim alternatief en sterk 
in ontwikkeling.
Droompark Buitenhuizen stelt 
geïnteresseerden op zaterdag 25 
en zondag 26 mei (van 11.00 tot 
17.00 uur) in staat om een kijkje 
te nemen op het park, informa-
tie over de woningen in te win-
nen en zich voor dit nieuwe pro-
ject in te schrijven. Meer informa-
tie op  www.droomparken.nl/bui-
tenhuizen of via de accountma-
nager van dit project, Johannes 
Meijer, 06-23056549.
Droompark Buitenhuizen, Bui-
tenhuizerweg 2, 1981 LK, Velsen-
Zuid. (tekening: aangeleverd)

Ballonnen voor 
jubilerend restaurant
IJmuiden - Fraaie ballonnen sier-
den onlangs de ingang van Ar-
gentijns restaurant Parilla Gran-
de. Het restaurant bestond op 9 
mei precies vijfentwintig jaar. Ei-
genaar Michel Awad kreeg tot 
zijn grote verrassing van vrien-
den en bekenden deze feestelijke 

decoratie cadeau. Terwijl de rode 
loper al voor de gasten was uitge-
rold, hief Michel samen met zijn 
vrouw en een medewerkster het 
glas op het jubileum van het res-
taurant, dat gevestigd is aan de 
Kennemerlaan 93a te IJmuiden. 
(foto: aangeleverd)

Meisjesvoetbal bij RKVV Velsen

Driehuis - Meidenvoetbal is de 
snelst groeiende sport in Neder-
land. Meiden- en vrouwenvoet-
bal bij RKVV Velsen biedt je sport 
en gezelligheid! Twee keer in de 
week vijf kwartier trainen en za-
terdag een wedstrijd spelen. Lek-
ker sportief bezig zijn in een team 

waar ook een goede en gezelli-
ge sfeer heerst. Trainers en coa-
ches op niveau en prestaties met 
respect voor en plezier met el-
kaar. Iedereen hoort erbij bij Vel-
sen. Dus wil je graag een balletje 
trappen? Voetballen bij RKVV Vel-
sen? Op 23 mei om 19.00 uur ben 

je welkom om mee te trainen en 
de sfeer te proeven op het Velsen-
terrein aan de Wol� en Dekenlaan 
in Driehuis. Aanmelden vooraf is 
niet nodig. En wil je meer weten 
of meedoen? Stuur dan een e-
mail naar meidenvoetbal@rkvv-
velsen. (foto: aangeleverd)

Westbroek 
en Hoeksteen 
rennen The 
Daily Mile
Velserbroek - De kinderen van 
de twee basisscholen De West-
broek en De Hoeksteen hebben 
een week lang ‘The Daily Mile’ ge-
lopen. Dit is een internationaal 
initiatief waar de kinderen �tter 
van worden en wat bijdraagt aan 
de concentratieverhoging. Het 
idee is eenvoudig. De kinderen 
rennen in 15 minuten een mile 
(1.6 km). Dit doen ze voor een be-
paalde periode; in dit geval voor 
een week. 
Wel hebben de kinderen genoten 
van deze activiteit. En dat de con-
ditie verbeterde was gedurende 
de week al te zien! Elke dag ging 
het rennen makkelijker. Mooi om 
te zien was hoe de kinderen uit de 
bovenbouw de jongsten van de 
school hielpen. Zo werd het echt 
een schoolactiviteit. Aan het eind 
van de week was er voor ieder-
een een oorkonde en een mooie 
medaille. ‘The Daily Mile’ was zo’n 
succes dat deze wellicht ook vol-
gend jaar wordt georganiseerd. 
Het is namelijk een leuke manier 
om het belang van sport en be-
wegen weer even op de kaart te 
zetten. 

Denk mee over visie 
op toekomst van Santpoort

In algemene zin stellen de twee 
organisaties in hun visie dat de 
hoge kwaliteit en de grote afwis-
seling van het landschap kenmer-
kend zijn voor Santpoort en be-
houden dienen te worden. De 
woonkernen moeten daarom 
omringd blijven door groen en 
niet aan elkaar groeien. ,,Open 
ruimten worden behouden en 
versterkt’’, zo schrijft men. Maar 
ook: ,,In de open gebieden wordt 
rommeligheid opgeruimd’’ en 
Niet te vermijden bebouwing en 

infrastructuur wordt beter inge-
past, bijvoorbeeld met hagen, 
houtwallen of erfbeplanting.’’ In 
de visie gaat men ook in op het 
behoud van de identiteit van de 
woonkernen. Een actieve rol in de 
nabije toekomst zien de organisa-
ties voor zichzelf in elk geval weg-
gelegd bij gesprekken over de in-
vulling van openbare ruimte bij 
Blekersduin (Dekamarkt) in Sant-
poort-Zuid, de locatie Handgraaf, 
behoud en versterking van de 
Groene Scheg, de Brederoodse-

weg 41, de twee stations in Sant-
poort en de locatie Velserend. Om 
er zeker van te zijn dat in de visie 
voor Santpoort de prioriteiten 
juist zijn gesteld en dat niets over 
het hoofd is gezien, vragen de or-
ganisaties nadrukkelijk om reac-
ties van bewoners. 
De volledige visie is op www.
stichtingsantpoort.nl te vinden, 
daar kan ook een reactie op de 
tekst worden achtergelaten. Voor 
de nieuwe stichting is men ove-
rigens nog op zoek naar verster-
king van het bestuur vanuit Sant-
poort-Noord. 
Inwoners van deze woonkern 
met interesse in ruimtelijke orde-
ning en natuurlijk een warm hart 
voor Santpoort kunnen via be-
stuur@stichtingsantpoort.nl con-
tact opnemen. (Bos Media Servi-
ces)

Santpoort - Stichting Santpoort en Woongemeenschap Sant-
poort-Zuid hebben gezamenlijk een visie op de toekomst van het 
dorp opgesteld. Uitgangspunten daarin zijn het behoud van het 
landschap, de cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter 
van Santpoort en omgeving. Het stuk is opgesteld ter voorberei-
ding op de voorgenomen fusie tussen de beide organisaties. In-
woners worden uitgenodigd om mee te denken over de visie op 
Santpoort.

Bijzondere sportdag op De Toermalijn
Driehuis - Woensdag 15 mei had-
den de kinderen van BS de Toer-
malijn een sportdag. Dit hebben 
de kinderen elk jaar, maar dit jaar 
was de sportdag wel erg bijzon-
der. Dit jaar was de sportdag in-
gericht met sporten met een han-
dicap. Er waren diverse spellen 
waar de kinderen een vorm van 
een handicap konden ervaren. 
De groepen waren zo gemaakt, 
dat de oudere kinderen de jon-
gere kinderen konden helpen. 
Een hindernisbaan doen, maar 
dan met geblindeerde brillen op. 

Voetballen met schoenlepels en 
dankzij de sportvereniging de 
Kennemerkeien konden de kin-
deren ervaren hoe het is om te 
sporten in een rolstoel. Zij kregen 
de kans om in een speciale sport-
rolstoel te kunnen hockeyen. Ook 
zorgden de Kennemerkeien voor 
een ervaring van zitvolleybal, de 
kinderen konden dit spel ervaren, 
maar moesten dit zittend doen 
en mochten hun benen hiervoor 
niet gebruiken.
Dankzij Sportsupport Velsen was 
er ook goalbal, dit is een soort 

voetbalspel, waarbij de kinde-
ren geblindeerd een bal moes-
ten tegenhouden. De bal in dit 
spel heeft een belletje, zodat de 
kinderen goed moesten luiste-
ren, waar de bal was. Ook waren 
er nog spellen waar de kinderen 
konden overgooien met een bal, 
maar dan met maar 1 arm moch-
ten gooien en vangen.
De hele ochtend was zeer ge-
slaagd en de kinderen hadden al-
lemaal kunnen ervaren, hoe het is 
om met een handicap te sporten. 
(foto: aangeleverd)

Uitreiking Groene Lintjes
IJmond - GroenLinks Heemskerk, 
GroenLinks Beverwijk en Groen-
Links Velsen reiken op zaterdag 
25 mei 2019 alweer de twaalfde 
keer hun Groene Lintjes uit. Deze 
onderscheiding gaat naar IJmon-
ders die zich op positieve wijze 
inzetten voor groen, duurzaam-
heid en milieu: mensen die op dit 
gebied innovatief en creatief zijn.
Het Groene Lintje is een blijk van 
waardering voor inwoners, orga-

nisaties en (kleine) bedrijven die 
actief bijdragen aan een duurza-
me en groene IJmond. Hiermee 
komen de onderwerpen milieu 
en duurzaamheid op een positie-
ve manier in het nieuws.
Deze feestelijke gebeurtenis gaat 
plaatsvinden op zaterdag 25 mei 
om 11.00 uur in de lunchroom 
van Goed Voor Elkaar, Maerten 
van Heemskerckstraat 18, 1961 
EB Heemskerk.

Tijdens de bijeenkomst in infor-
mele sfeer zullen de onderschei-
dingen worden toegelicht en uit-
gereikt door GroenLinks 2e Ka-
merlid Suzanne Kröger. Dit jaar 
heeft men een verrassing tijdens 
de uitreiking, maar die houden ze 
natuurlijk nog even geheim.
Naast alle kandidaten zullen ook 
fractie- en bestuursleden van 
GroenLinks Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen aanwezig zijn.
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Luxe badtextiel sparen bij Vomar
Velsen - Bij Vomar kan men nu 
sparen voor luxe Byrklund bad-
textiel. Het merk Byrklund staat 
voor toegankelijk en kwalitatief 
badtextiel van 500 g/m2 kwali-
teitskatoen. De serie bestaat uit 
een handdoek, badlaken, ha-
mamdoek en een set washand-
jes in vier stijlvolle kleuren. Bij al-
le Vomar-winkels, waaronder de 
winkels in IJmuiden en Velser-
broek, ontvangt men tot en met 
zaterdag 6 juli een badtextiel-ze-
gel bij elke 10 euro aan bood-
schappen. Sparen gaat snel want 
met vijf zegels is de spaarkaart al 
vol en pro�teert men van tot wel 
60 procent korting op het super-
zachte badtextiel van Byrklund. 

Waan je elke dag in luxe en spaar 
snel de hele set compleet!
Wie vier spaarkaarten tegelijk ver-
zilvert ontvangt een dagje well-
ness voor twee personen cadeau. 
Men betaalt alleen nog 6,50 eu-

ro boekingskosten per persoon. 
Trek die hamamdoek dus direct 
uit de kast en geniet bij onder an-
dere Elysium, Zwaluwhoeve en 
Veluwse Bron van een voordelig 
dagje uit! (foto: aangeleverd)

Verhalen uit het gedenkpark tijdens Weekend van de Begraafplaats

Westerveld organiseert wandelingen

Verhalen achter de monumen-
ten 
,,Westerveld heeft een enorme 
historie en daar horen natuur-
lijk ook veel bijzondere verha-
len bij”, vertelt Carla Bosua, di-
recteur van Westerveld.
,,Wij nemen iedereen op 26 mei 
graag mee langs onze mooie 
gedenkplekken en vertellen de 
verhalen erachter. Die verhalen 
gaan over monumenten die bij-
zonder zijn vanwege hun karak-
ter of cultuurhistorische waar-

den. Maar ook over de bekend-
heid van de overledene, want 
veel bekende mensen vonden 
op Westerveld hun laatste rust-
plaats. We willen het publiek 
graag op een laagdrempeli-
ge manier laten zien wat voor 
moois we te bieden hebben. 
Iedereen is welkom om de 
schoonheid en historie van ons 
park te ervaren.” 

Weekend van de Begraaf-
plaats 

Dit jaar wordt voor de zesde 
maal het Weekend van de Be-
graafplaats georganiseerd. De 
Landelijke Organisatie van Be-
graafplaatsen (LOB), stichting 
Terebinth en de Branche Ver-
eniging Ondernemers Begraaf-
plaatsbeheer (BVOB) faciliteren 
deze gebeurtenis. 
Het initiatief voor het Weekend 
komt van de ASCE, de Associa-
tion of Signi�cant Cemeteries 
in Europe. Bij deze organisatie 
zijn 179 begraafplaatsen uit 22 
Europese landen aangesloten, 
waaronder ook Westerveld (als 
eerste begraafplaats van Neder-
land). 
De ASCE stelt als doel om de Eu-
ropese begraafplaatsen onder 
de aandacht te brengen als fun-
damenteel onderdeel van ons 
erfgoed. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Van 24 tot en met 26 mei vindt het landelijke Weekend 
van Begraafplaats plaats, met dit jaar als thema ‘een plek vol ver-
halen’. Gedenkpark Westerveld zit boordevol verhalen en organi-
seert daarom bijzondere wandelingen op 26 mei, waar iedereen 
aan kan deelnemen. De wandelingen onder leiding van deskun-
dige gidsen voeren langs bijzondere monumenten en plekken in 
het gedenkpark. De wandelingen duren 1 tot 1,5 uur en starten 
vanuit De Dennenzaal, tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Live muziek bij ActionPlanet

In 2019 is ActionPlanet gestart met 
het organiseren van een poppodi-
um voor de gemeente Velsen. 
Na gesprekken met verschillende 
muziekliefhebbers zoals de men-
sen achter Full Count en Thijs Huij-
bens die actief is als gitarist en sin-
ger songwriter verwacht men door 
het organiseren van een poppodi-

um een leegte te vullen die is ont-
staan na de sluiting van het Witte 
Theater en het verdwijnen van ver-
schillende muziekevenementen 
zoals Beeckestijn Pop.
De locatie is ideaal. ,,Als je bij ons 
mag 4x4 rijden dan mag je ook 
op een andere manier lekker her-
rie maken toch?’’, aldus organisa-

tor Ineke van der Geest van Acti-
onPlanet. ,,In ieder geval vallen we 
hier niemand mee lastig zo tussen 
twee snelwegen in. Het is niet on-
ze ambitie om grote muziekeve-
nementen te organiseren. Ik denk 
eerder in orde van grootte van 100 
á 200 bezoekers die onder het ge-
not van een biertje en een bitter-
bal lekker genieten van de muziek.’’
Wanneer? Elke laatste zondag van 
de maand tussen 14.00 en 18.00 
uur. Data: 26 mei, 30 juni, 28 juli, 
25 augustus, 29 september, 27 ok-
tober en 24 november. (foto: aan-
geleverd)

Velsen-Zuid - Op zondag 26 mei vanaf 14.00 uur kunt u bij Acti-
onPlanet Spaarnwoude genieten van live muziek. Deze keer staat 
Sandy Rocks op het programma. Sandy Rocks speelt Rock, pop 
and funk covers van onder andere Metallica, Kiss, Green day, 
Heart en the Foo Fighters tot Living Colour, Skunk Annansi, Gavin 
DeGraw en Iron Maiden. De toegang is gratis.

Kampioensbeker binnen handbereik:
Biljartvereniging Velsen 
komend weekeinde op NK

Het lukte de Velsense vereniging 
één keer eerder om in de landelij-
ke �nale van de kadercompetitie 
te staan. ,,Dat was een jaar of tien 
geleden’’, herinnert teamlid Ad Ke-
tels zich. Het team was toen ech-
ter niet op volle sterkte: ,,Onze eer-
ste en tweede man waren op va-
kantie. We werden min of meer af-
geslacht in de �nale.’’ Nu schat Ke-
tels de kans voor zijn team op vijf-
entwintig procent. ,,Biljart is een 
handicapsport, daardoor heb-
ben de deelnemende teams in fei-
te allemaal even veel kans op de 

overwinning.’’ Ad Ketels is niet al-
leen spelend lid, maar ook voorzit-
ter van de vereniging. Bovendien 
is zijn bakkerij als sponsor aan de 
vereniging verbonden. Vorig jaar 
strandde Biljartvereniging Vel-
sen op de derde plaats in de hal-
ve �nale, het jaar ervoor kwamen 
de Velsenaren zelfs slechts twee 
punten te kort om een �naletic-
ket te bemachtigen. Dit jaar ver-
liep het allemaal wat gunstiger. Na 
als derde in de regionale poule te 
zijn geëindigd was deelname aan 
de play-o�s gegarandeerd. Ander-

halve week geleden werd in eigen 
huis de halve �nale moeiteloos te 
winnen door de drie andere teams 
elk met 7-2 te verslaan. Komende 
zaterdag en zondag zal blijken of 
de landelijke beker ook mee naar 
Velsen kan.

Nederland staat, net als overigens 
België, hoog aangeschreven in de 
internationale biljartwereld. Mike 
Ho�and, ook één van de teamle-
den van Biljartvereniging Velsen, 
heeft daar wel een verklaring voor: 
,,Vroeger stond in iedere kroeg 
een biljart. Bij veel goede biljar-
ters zie je dat hun vader een kroeg 
had.’’ Ho�and registreert de ver-
richtingen van het biljartteam met 
de camera. Deze beelden plaatst 
hij op het kanaal “Live Biljart Stu-
dio Mike Ho�and” op YouTube. ,,Ik 
heb nu ruim achthonderd abon-
nees, als ik er meer dan duizend 
heb, kan ik live gaan streamen.’’ 
De biljartvereniging beschikt over 
een eigen onderkomen aan de 
Wüstelaan 79 en ziet, na een wat 
mindere periode, het ledenaantal 
de laatste jaren weer stijgen. Nieu-
we leden kunnen desgewenst les 
krijgen van één van de drie ei-
gen instructeurs. Ze krijgen bo-
vendien de sleutel van het ver-
enigingsgebouw, zodat ze er te-
recht kunnen om de keu ter hand 
te nemen wanneer het hen schikt. 
Ook wordt gewerkt aan het opzet-
ten van een aparte jeugdafdeling. 
De vereniging laat nu al regelma-
tig schoolklassen van het voortge-
zet onderwijs langskomen om de 
sfeer te proeven. (Bos Media Ser-
vices)

Santpoort - De spanning stijgt bij de leden van Biljartvereniging 
Velsen. Zal het kaderteam erin slagen om Nederlands kampioen 
te worden? Aanstaande zaterdag en zondag spelen de mannen 
uit Velsen in het Gelderse Rumpt tegen opponenten uit Warmen-
huizen, Alblasserdam en Deventer. Het winnende team mag de 
kampioensbeker in ontvangst nemen.

Van links naar rechts: Mike Ho�and, Jeroen Heeremans, Ad Ketels, Peter 
Oskam, Hans Koolen en Hein Smit. Vier van hen zullen zaterdag en zon-
dag in actie komen tijdens het Nederlands kampioenschap in de kader-
competitie

Gordijnatelier Venice
Alles in huis voor complete 
woningstoffering
IJmuiden - Uitgekeken op het 
huidige interieur? Een bezoek aan 
de showroom van Gordijnatelier 
Venice levert voldoende inspira-
tie op voor iets nieuws! Of het nu 
gaat om een kleine, subtiele wijzi-
ging in de vorm van nieuwe gor-
dijnen, tot een complete make-
over inclusief nieuwe vloer, alles 
is mogelijk. Professioneel maat-
werk wordt gecombineerd met 
producten van hoge kwaliteit en 
een lange levensduur. Gordijn-
atelier Venice heeft alles in huis 
voor het compleet opnieuw in-
richten van de woning. Niet al-
leen gordijnen en raamdecora-
tie, maar ook zonwerking, tapijt 
en diverse vloeren. De nieuwste 
trends worden in de showroom 
getoond. Zo wordt voor de af-
werking van een gordijn tegen-
woordig steeds vaker gekozen 
voor een wavegordijn. Dit wa-
vegordijn kan gemaakt worden 
in iedere kleur en gordijnstof en 
geeft een e�ect dat vergelijkbaar 

is met zeilringen. Het zorgt ervoor 
dat het gordijn vrijwel altijd mooi 
golvend valt, nog soepeler dan 
de vlinderplooi. Geschikt voor 
zowel vitrage en in-betweens als 
normale sto�en. 
Op zoek naar een mooie, geluid-
dempende vloer? De nieuwe ge-
neratie fraaie PVC-vloeren met 

klik- of plakverbinding kunnen 
met decibelcerti�caat worden 
geleverd. Zelfs voor het schilder-
werk, zowel binnen als buiten, 
is Gordijnatelier Venice de juiste 
partner. Kijk op www.gordijnate-
liervenice.nl of kom langs aan de 
Kennemerlaan 77a te IJmuiden. 
(foto: aangeleverd)

Bookstore Day bij Bredero Boeken
Santpoort - Op zaterdag 25 mei 
vindt de derde Independent Book-
store Day in Nederland plaats. 
Een feestdag in de boekhandel 
met speciale uitgaven in gelimi-
teerde oplagen, scherp geprijsde 
dagaanbiedingen, optredens van 

schrijvers en bijzondere activitei-
ten.
Bredero Boeken in Santpoort 
krijgt bezoek van Jan van Mersber-
gen die lezers zal informeren over 
zijn nieuwe boek De onverwach-
te 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 Boe-
kenkwis. Tien pittige meerkeuze-
vragen over boeken. Googelen 
mag niet, gokken wel! De winnaar 
mag drie boeken naar keuze uit-
zoeken (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 Sni�y, 
Levi Weemoedts autobiogra�sche 
verhalen over zijn moeder.  Dag-
aanbiedingen zijn er ook, zoals: 
Neelands Hoop in Bange Dagen 
van 99,99 euro voor 49,99 euro 
en Eeuwige Schoonheid van Gom-
brich van 75 euro voor 39,99 euro.
Voor alle aanbiedingen geldt: al-
leen tijdens de Bookstore Day en 
op is op!

Wilma Geldof (foto: Rob van Weegen)

Jan van Mersbergen (foto: aangele-
verd)
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Ontwerpprojectplan Dijkversterking 
IJmuiden ter inzage

Om het achterland ook in de 
toekomst te beschermen tegen 
overstromingen is het nodig om 
de dijken van het sluizencom-
plex in IJmuiden op drie locaties 
te versterken. Het betreft dijkvak-
ken op het Zuidersluiseiland, het 
Noordersluiseiland en van de Ta-
tahaven (Hoogovenhaven) Zuid. 
 
Groene karakter behouden
Onderzoek heeft aangetoond dat 
bekleding van de dijken op het 
sluizencomplex niet aan de wet-
telijke veiligheidseisen voldoen. 
Ook is de hoogte op twee locaties 
onvoldoende, gelet op toekom-
stige zeespiegelstijging en hoog-
te van de golven. Rijkswater-
staat houdt bij de oplossing voor 
de versterking rekening met de 
landschappelijke kenmerken en 
waarden die aanwezig zijn op de 

sluiseilanden. Het huidige groe-
ne karakter van de dijken blijft 
daarbij ook in de nieuwe situatie 
behouden. Daar waar mogelijk 
wordt ook de recreatieve func-
tie versterkt. De realisatie van de 
dijkversterking staat gepland in 
de periode 2020-2024.
 
Zienswijze indienen
Alle documenten van het ont-
werpprojectplan staan vanaf nu 
op www.platformparticipatie.nl/
dijkversterkingijmuiden. Ook is 
het mogelijk de plannen tijdens 
de reguliere openingstijden in te 
zien bij Rijkswaterstaat aan De 
Wetstraat 1 in IJmuiden of bij het 
Noord-Hollands Archief, aan de 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem. 
Gedurende de periode van de 
terinzagelegging is het mogelijk 
om een zienswijze in te dienen. 

De ingediende zienswijzen wor-
den betrokken bij het de�nitief 
maken van het projectplan Wa-
terwet. Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland zul-
len vervolgens in één besluit het 
projectplan goedkeuren en een 
besluit nemen over de m.e.r.-be-
oordeling. Tegen dit besluit van 
de provincie kan dan binnen zes 
weken na terinzagelegging be-
roep worden ingediend bij de 
Raad van State. 
 
Hoogwaterbeschermingspro-
gramma
De dijkversterking op het slui-
zencomplex is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP). Rijkswaterstaat 
en de waterschappen voeren in 
het HWBP maatregelen uit om 
de primaire waterkeringen in Ne-
derland aan de veiligheidsnorm 
te laten voldoen, nu en in de toe-
komst. Het HWBP is onderdeel 
van het nationale Deltaprogram-
ma. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Van 17 mei tot en met 27 juni ligt het ontwerpproject-
plan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ter inzage. In dit plan 
staat hoe Rijkswaterstaat op het sluizencomplex IJmuiden de dij-
ken in de komende jaren wil versterken. 

Bouwwerkzaamheden officieel gestart:
Nieuwe bedrijfshal moet 
eind maken aan grafietregens
Velsen - Met de bouw van een 
nieuwe bedrijfshal op het ter-
rein van Tata Steel moet de uit-
stoot van gra�etdeeltjes over 
een jaar tot het verleden beho-
ren. Op woensdag 15 mei ging 
symbolisch de eerste schep de 
grond in om de start van de 
bouwwerkzaamheden te mar-
keren. Het project maakt on-
derdeel uit van een groter pak-
ket aan maatregelen, dat er-
voor moet zorgen dat de over-
last, die omwonenden van het 
staalbedrijf ervaren, in 2030 
drastisch is afgenomen.

Daarbij gaat het niet alleen om de 
stofoverlast, maar ook om geur- 
en geluidsoverlast. ,,We gaan din-
gen oplossen, we gaan waarma-
ken wat we gezegd hebben’’, al-
dus Hans van den Berg, directeur 
van de Nederlandse tak van de 
staalgigant. Deze keiharde garan-
tie gaf hij tijdens een presentatie 
voor genodigden, voorafgaand 
aan het o�ciële moment op de 
plek waar de nieuwe bedrijfshal 
moet komen. Aanwezig waren 
onder meer omwonenden, ver-
tegenwoordigers van belangen-
groeperingen, lokale bestuur-
ders en vertegenwoordigers van 
diverse media. Ook gedeputeer-
de Adnan Tekin van de provin-
cie Noord-Holland was aanwezig, 
hij was tevens een van de men-
sen die meehielp met het weg-
scheppen van de eerste grond op 
de plek waar de bedrijfshal ge-
bouwd wordt. De provincie leg-
de het bedrijf Harsco eerder al 
een dwangsom van 25.000 eu-
ro op voor elke keer dat er sprake 

zou zijn van gra�etuitstoot. Hars-
co werkt op het terrein van Tata 
Steel en bij het bedrijfsproces zo-
als dat nu nog wordt gehanteerd, 
bestaat de kans op het vrijkomen 
van gra�etdeeltjes.

Het gaat hierbij om het verwer-
ken van een restproduct, het zo-
genaamde ROZA-slak. Dit ont-
staat in de staalfabriek als zwavel 
uit het ruwijzer wordt gehaald. 
Het spul wordt nu afgeschraapt 
in een diepe slakpan, maar van-
af volgend jaar wordt het in plat-
te bakken gegooid. Daardoor 
ontstaat een lange, dunne plaat 
ROZA-slak en die kan veel snel-
ler worden gekoeld en vervoerd 
naar de nieuw te bouwen hal. 
Daar wordt het materiaal vervol-
gens verder verwerkt, zonder dat 
er sprake kan zijn van het uitsto-

ten van gra�etdeeltjes. Met name 
Wijk aan Zee heeft hier de laat-
ste jaren steeds vaker last van ge-
had, inmiddels heeft het staalbe-
drijf een SMS-dienst in het leven 
geroepen om inwoners te waar-
schuwen als er een gra�etwolk 
aan komt. Volgens Hans van den 
Berg is inmiddels drie keer een 
waarschuwingsbericht via dit sy-
steem verzonden. Omdat met 
name Wijk aan Zee door de gra-
�etregens wordt getro�en, nam 
ook burgemeester Martijn Smit 
van de gemeente Beverwijk een 
schep ter hand tijdens de o�ciële 
handeling, evenals Jan van Kam-
pen, de bedenker van de website 
stofmelder.nl en Linda Valent van 
de Wijk aan Zeese dorpsraad. De 
nieuwe bedrijfshal krijgt een op-
pervlakte van 50 x 100 meter. (Bos 
Media Services)

Oldtimerdag druk bezocht
Velserbroek – Het was zondag 
een drukte van jewelste op het 
Vestingplein in Velserbroek. Di-
verse oldtimers werden bewon-
derd door het publiek. De eige-
naren genoten zichtbaar van al-
le publieke belangstelling en 
vertelden vol trots over hun 
vierwielers.
De opbrengsten van deze dag 
waren voor de Stichting Hidde. 
Deze stichting is opgericht naar 
de wens van Hidde uit Velser-

broek om iets te doen voor zijn 
lotgenoten, zieke kinderen met 
kanker. Hidde heeft CNL leuke-
mie gehad en is hier middels 
een stamceltransplantatie aan 
geholpen. Na meerdere com-
plicaties gaat het nu goed met 
hem. 
Hidde gaf in de zomer van 2016 
aan dat hij graag iets wilde doen 
voor andere zieke kinderen met 
kanker zoals hij; hiermee plant-
te hij een zaadje dat inmiddels 

is uitgegroeid tot een mooi initi-
atief. Stichting Hidde maakt het 
voor gezinnen met een ernstig 
ziek kind mogelijk om een week 
in een ruime chalet vakantie te 
vieren. 
De oldtimerdag werd voor de 
tweede keer georganiseerd en 
trok meer publiek dan de eer-
ste editie. Over de opbrengsten 
van deze dag is nog niets be-
kend. (foto: Reinder Weidijk Fo-
tografie)

DCIJ-nieuws
Bekerteam neemt wraak
IJmuiden - Met mooi weer op 
komst en met de zomertoernooi-
en in zicht loopt het clubseizoen 
bij Damclub IJmuiden (DCIJ) op 
z’n eind. 
Een van de laatste activiteiten 
van het seizoen is het nationa-
le bekertoernooi, waarvoor DCIJ 
zich als Noord-Hollands kam-
pioen geplaatst had. In Gou-
da mocht DCIJ het opnemen te-
gen Gooi & Eemland, Leiden en 
Tilburg. Een plaats bij de eerste 
twee was voldoende voor een 
plek in de volgende ronde. 
Met ereklasser Tilburg hadden 
de IJmuidenaren nog een ap-
peltje te schillen. Vorig seizoen 
gooiden de Tilburgers het in de 
laatste ronde op een akkoord-
je met Gorinchem, waardoor de 

laatste wedstrijd van DCIJ er niet 
meer toe deed. Daarom was het 
van belang dat de eerste wed-
strijd tegen Leiden gewonnen 
werd. Jesse Bos opende de score 
met een overtuigende overwin-
ning. Kees Pippel ging daarna 
fraai onderuit tegen oud-DCIJ’er 
en NK-�nalist Casper Remeijer. 
Nadat Krijn ter Braake zijn ge-
vaarlijke tegenstander met suc-
ces afstopte, tekende Martin van 
Dijk met een overmachteindspel 
voor de winnende tre�er: 5-3. 
Daarna moest Tilburg eraan ge-
loven. Bos haalde een dure dam-
combinatie uit en maakte het 
positioneel af. Ter Braake ver-
raste zijn tegenstander met een 
mooi damo�er en won ook. Na-
dat Pippel het belangrijke win-

nende punt pakte, verloor Van 
Dijk nog van NK-�nalist Van Ber-
kel: 5-3. 
Dankzij deze overwinning was 
DCIJ al zeker van de volgen-
de ronde. Tilburg daarentegen 
moest winnen van Leiden, maar 
ging met 5-3 ten onder, tot ver-
maak van de IJmuidenaren. 
DCIJ zelf liet in de laatste ron-
de tegen Gooi & Eemland niet 
zijn beste spel zien. Bos trapte 
in een vrijwel gewonnen stand 
in een combinatie en moest de 
handdoek werpen. Ook Pippel 
werd verrast door een combina-
tie en moest in remise berusten. 
Ter Braake en Van Dijk wisten de 
schade nog te repareren, waar-
door ook deze wedstrijd met 5-3 
gewonnen werd.

Open Accordeon- en Keyboardfestival
Velserbroek - Na het succes van 
het Open Podium in Velserbroek 
van afgelopen jaren wordt op 
zondag 23 juni het Vijfde Accor-
deon- en Keyboardpoodium ge-
houden in het café van Het Pol-
derhuis aan het Vestingplein in 

Velserbroek. Het Podium begint 
om 11.00 uur en duurt tot on-
geveer 18.00 uur. Zaal open om 
10.30 uur. 
Er wordt geen inschrijf- en en-
treegeld gevraagd. Hoewel een 
gift van het publiek altijd ten 

goede komt aan het evenement. 
Het evenement wordt gehouden 
zonder enige vorm van sponso-
ring. Meer informatie: Alex Spek-
king, 06-14831644, ajspekking@
gmail.com, www.accordeonen-
keyboard.nl.

Scooterrijder opzettelijk aangereden
IJmuiden - De politie onder-
zoekt een incident waarbij de 
bestuurder van een auto opzet-
telijk een aanrijding heeft ver-
oorzaakt. Een scooterrijder werd 
donderdagavond rond 19.10 uur 
op de kruising Reinier Claeszen-
straat / Wijk aan Zeeërweg aan-
gereden. Wat er precies is ge-
beurd heeft de politie in onder-
zoek. Getuigen van het incident 
kunnen bellen met 0900-8844. 
Ook mensen met andere infor-
matie kunnen contact opnemen 
met de politie. De scooterrijder 
is met letsel naar het ziekenhuis 
gebracht. (foto: aangeleverd)

Oproep aan kunstenaars 
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden wordt dit jaar gehou-
den op zaterdag 29 en zondag 
30 juni van 12.00 tot 17.00 uur. 
Kunst aan de Kade heeft een bij-
zondere binnenlocatie waar 7 tot 
9 kunstenaars kunnen exposeren. 
Er is nog plek voor enkele kunste-
naars. Het thema is duurzaam-

heid, het liefst moet een van je 
werken daarnaar verwijzen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 
via: kunstopdekade@gmail.com. 
Voor de ballotage website-adres 
vermelden. Geen website? Stuur 
dan 3 foto’s van je werk met ver-
melding van techniek en formaat. 
Belangstellenden horen uiterlijk 1 

juni of ze mee mogen doen.
Voor deelnemende kunstenaars 
aan de expositie zijn geen kosten 
verbonden wel wordt een klei-
ne borg gevraagd die je weer te-
rugkrijgt nadat alles weer keurig 
is achtergelaten. Natuurlijk is het 
ook mogelijk om met een groep-
je deel te nemen.
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23 MEI

Stadsschouwburg Velsen: Best-
seller van Griet Op de Beeck 
‘Kom hier dat ik u kus’. Aanvang 
20.15 uur. (foto: Ben van Duin)

24 MEI
Bibliotheek IJmuiden: Praathuis 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Rondleidingen in provinciehuis 
Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 
Haarlem. Om 11.00, 14.00, 16.00 
en 19.00 uur. Zie ook www.
noord-holland.nl/welgelegen 
(foto: aangeleverd) 

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

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Beachparty in zwembad De 
Heerenduinen, 18.00-21.00 uur. 
Voor jeugd tot en met 14 jaar, 
entree 6,20 euro. (foto: aange-
leverd)

Altviool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: N.S. 
Schwartz)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: The-
atercollege Gerard Spong. Aan-
vang 20.15 uur. (foto: Martijn 
Berk)

25 MEI
Kofferbakmarkt op Plein 1945 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur.

Bunkerdag. Grootste Atlanti-
kwall-bunker is voor één dag 
open. Zie voor het hele pro-
gramma www.bunkerdag.nl (fo-
to: Jorn Baars)

Tweemaandelijkse opschoon-
actie bij BRAK! IJmiden aan 
het Kennemermeer van 10.00 
tot 11.00 uur. Meer informa-
tie: www.brakijmuiden.nl. (foto: 
aangeleverd)

Regiomaaltijd met Vormelin-
gen. Van 11.00 tot 14.00 uur. 
Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 
28 Haarlem. (foto: aangeleverd)

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

Open dag bij de Baptistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat 30. 
Van 12.00 tot 16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

▲

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumtentoonstelling 
‘Museumschatten’. Expositie ‘Fe-
stung IJmuiden’ tot en met 1 
september. Jubileumjaar: Iede-
re maand kans op mooie prij-
zen. 3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. Mo-
tordraaimiddag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Kienmiddag in buurtcentrum 
De Stek in Velsen-Noord om 
14.30 uur. Opbrengst voor Sa-
menloop voor Hoop in bever-
wijk. (afbeelding: aangeleverd)

Santpoort Food Fest op het 
dorpsplein in Santpoort-Noord. 
Vanaf 17.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Rigo Verffabriek Night of Music 
van de 110-jarige muziekvereni-
ging Soli in Tenniscentrum Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur. 
(foto: Joran Out)

Bijzondere avondexcursie op 
buitenplaats Woestduin. Om 
21.00 uur neemt boswachter Je-
roen Engelhart belangstellen-
den mee op zoek naar de hout-
snip. Vertrekpunt parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4 Vogelenzang. (foto: 
Ilse Miedema)

26 MEI
Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein in IJmuiden. Van 
08.00 tot 15.00 uur.

1e Heilige Communie in de En-
gelmunduskerk, Driehuizer-
kerkweg 113 in Driehuis. Aan-
vang 10.30 uur.

Weekend van de begraafplaats. 
Diverse begraafplaatsen hou-
den open dag, ook in deze re-
gio. Wie doet mee? Zie onze 
rouwspecial in de digitale versie 
van de krant van vorige week op 
www.jutter.nl of kijk op www.
weekendvandebegraafplaats.nl.

Huis Beeckestijn geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 

euro per persoon. Open huis 
Vereniging Hendrick de Key-
ser. Leden op vertoon van pas-
je hebben gratis toegang tussen 
12.00 en 14.00 uur.

Dag van de Hond. Van 11.00 
tot 16.00 uur op parkeerterrein 
hoek Kanaaldijk Heiloo en Boe-
kel Akersloot, tegenover Boekel 
39 in Akersloot. Zie voor pro-
gramma www.kcwf.nl/kring-
heiloo/nieuws. Toegang gratis. 
(foto: aangeleverd)

IJmuidense koren op het Ko-
renfestival Van Dorp Tot Kust 
op zeven verschillende locaties 
in Castricum/Bakkum. Het fes-
tival wordt geopend door bur-
gemeester Toon Mans om 11.45 
uur op het plein voor het Hotel 
Fase Fier/Restaurant Apicius.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den: zie zaterdag. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Concert Felison Brass in wijk-
centrum De Stek in Velsen-
Noord, 14.00 uur. Entree gratis. 
(foto: aangeleverd)

Live muziek van Sandy Rocks 
bij ActionPlanet in Velsen-Zuid. 
Tussen 14.00 en 18.00 uur.

Lenteconcert Seniorenkoor Vi-
taal met het N.O.G. concertkoor 
uit Haarlem in de St. Agatha-
kerk, Grote Krocht 45 in Zand-
voor. Aanvang 14.30 uur, kerk 
open 14.00 uur.

Mariaviering in de Naaldkerk 
aan de Frans Netscherlaan in 
Santpoort-Noord, 15.00 uur.

Camerata RCO in de Oude Kek, 
Kerkplein 2 Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur. Zie ook www.
vriendenoudekerk.nl.

Tributeband Crazy Little Thing 
in het Patronaat, Zijlsingel 2 
Haarlem. Aanvang 15.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Quote hoofdredacteur Sander 
Schimmelpenninck te gast tij-
dens de maandelijkse Areopa-
gus in het Kerkje aan Kerkplein 
in Bloemendaal. Aanvang 16.00 
uur.

Enkel-Spoor (Adam’s One Man 
Band) in Café De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Mindful wandelen door de 
Bloemendaalse duinen. Vertrek 

20.30 uur bij duiningang Bleek 
en Berg, Bergweg 60 Bloemen-
daal. Deelname is gratis. Aan-
melden of info www.npzuidken-
nemerland.nl of 023-5411123.

27 MEI
Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord.

Bibliotheek Velserbroek: Inloop-
spreekuur digitale bibliotheek. 
Van 14.00 tot 15.00 uur.

Bijeenkomst Wijkplatform Zee- 
en Duinwijk in De Dwarslig-
ger, Planetenweg 338 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.

28 MEI
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Ca-
fé van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
10.00 tot 12.00 uur Praathuis 
en van 14.00 tot 16.00 uur Taal-
spreekuur. (foto: aangeleverd)

Poppentheater Kizzebis speelt 
voorstelling Twitter bij Boerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Om 12.30 en 13.30 uur. Reserve-
ren via kizzebishaarlem@gmail.
com

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

Taxateur Arie Molendijk naar 
Fletcher Hotel Spaarnwoude, 
Oostbroekerweg 17. Van 13.00 
tot 16.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

29 MEI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den: zie zaterdag. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 euro bo-
venop de entreeprijs.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Circus Barani strijkt neer op de 
Heerenduinweg in IJmuiden. 
Aanvang voorstelling 17.00 uur. 
Zie ook www.barani.nl (foto: 
aangeleverd)

Informatiebijeenkomst snurken 
en slaapapneu in het restau-
rant van het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Van 19.15 tot 
21.30 uur. Aanmelden verplicht 
en kan via www.rkz.nl

30 MEI
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. 

Bibliotheek IJmuiden: Taal-
spreekuur van 10.00 tot 12.00 
uur. 

Tot en met 30 juni expositie We-
deropbouwarchitectuur Velsen. 
(foto: aangeleverd)

Villa’s Culinair Wijntheater tot 
en met 2 juni bij Villa Westend in 
Velserbroek. Van 14.00 tot 24.00 
uur zijn er tal van activiteiten 
voor jong en oud te beleven op 
het festival. De toegang is gratis.

Circus Barani strijkt neer op de 
Heerenduinweg in IJmuiden. 
Zie woensdag.

31 MEI
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Afslankstudio Velserbroek be-
staat 20 jaar. Jubileumfeest van 
17.00 tot 20.00 uur met een 
hapje en een drankje en optre-
den Carina Lemoine. Tijdens de-
ze gezillige uurtjes zijn er spec-
taculaire aanbiedingen. Adres: 
Klompenmakerstraat 7 Velser-
broek. foto: aangeleverd)

Circus Barani strijkt neer op de 
Heerenduinweg in IJmuiden. 
Zie woensdag.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Fluitfestijn dl. III in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. 
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Het Kompas op zoek naar
de schatten van IJmuiden…

Eén groep ging rondom het bin-
nenmeer een Vosjes-Zoek-speur-
tocht doen van het Brak Science 
Center. Iedereen kan namelijk de-
ze gratis app downloaden op zijn 
telefoon en dan kiezen uit drie 
wandelingen. De school koos, 
voor de wandeling rondom het 
meer, maar er is ook een speur-
tocht over de pier en het strand. 
Op de app volg je een spoor 
rondom het meer, en onderweg 
kom je op je telefoon 10 vos-
jes tegen. ‘Ben je onderweg nog 
iets bijzonders tegen gekomen?’, 
was de vraag die er na de rond-
wandeling werd gesteld. Met ro-
de wangetjes van het wandelen 

had elk kind wel wat anders ge-
zien. De bunkers maakten  op 
deze jonge kinderen indruk, an-
deren hadden zich wat meer in 
het meer verdiept en de sommi-
gen hadden hele mooie vogeltjes 
gezien en horen zingen. Zelfs de 
mee wandelden ouders, waren 
het over één ding eens: ‘Wat kun 
je hier mooi wandelen. Dan woon 
ik hier al zo lang en heb ik eigen-
lijk nog nooit om het binnenmeer 
gelopen!’ 
De andere groep kreeg een bij-
zondere strandwandeling aange-
boden door de ervaren gids Boet 
van Heugten. Hij vertelde allerlei 
weetjes over de moordenaartjes 

uit de zee (de wulk), de vogels, 
de schelpen en nog veel meer. 
De kinderen gingen op zoek naar 
allerlei natuurproducten, die de 
kinderen zomaar tegen kwamen 
op het strand. 
‘Wauw, juf! Wist u dat er zoveel 
verschillende schelpen zijn te vin-
den op het strand?’. En: ‘Ik neem 
alles mee naar school, daar moe-
ten we een museum van maken, 
juf!’
En wat hadden de kinderen een 
mazzel, dat er één van de moe-
ders werkt in Zilt aan Zee, want 
zij regelde als verrassing voor de 
kinderen een heerlijke lunch in 
de vorm van patat! En na de lunch 
wisselden beide groepen van ac-
tiviteit en werden er nóg meer 
schatten gevonden, zomaar op 
het IJmuidense strand! (foto: aan-
geleverd)

IJmuiden - Vrijdag 11 mei was een bijzondere schooldag voor de 
kinderen van groep 3/4 en 4/5 van het Kompas Oost. Voor het 
nieuwe schoolthema maakten zij een start op het strand en bin-
nenmeer van IJmuiden, op zoek naar dé schatten van IJmuiden.

Limonadebar geopend in Driehuis
Driehuis - Zaterdag timmerden Teun (9 jaar), Lucas (8), Hein (7) en Tijs (10) op de Driehuizerkerkweg in on-
dernemersdorp Driehuis een limonadebar in elkaar. Tien cent zal de prijs worden voor een glas lekkere limo-
nade. Klandizie genoeg is hun verwachting, door naastgelegen school/speelplein. Hun nieuwe onderne-
ming in aanbouw leverde reeds een dagwinst van 13 euro 20 op. Dat belooft wat voor de toekomst. In ieder 
geval doen ze het, omdat ze er veel plezier aan beleven, vertelden zij aan de fotograaf. En dat ze die avond 
met elkaar pannenkoeken zouden gaan eten om hun samenwerking te vieren. (foto: Arita Immerzeel)

College presenteert jaarrekening 2018:
Financiële meevallers nog
geen reden tot vreugde

Volgens Verwoort worden ge-
meenten op diverse beleidsterrei-
nen met kosten opgezadeld waar 
geen vergoedingen vanuit het 
Rijk tegenover staan. Daar komt 
bij dat door de Rijksoverheid al ja-
ren wordt gewerkt op basis van 
het zogenoemde ‘trap-op- trap-
af-systeem’. De wethouder legt 
uit: ,,Als het Rijk een �ink begro-
tingsoverschot heeft in 2018, 
wordt het voor het gemeente-
fonds zwaar in 2020.’’ Gemeenten 
krijgen namelijk minder geld van-
uit Den Haag als het Rijk zelf ook 
de hand op de knip heeft gehou-
den. Verwoort spreekt van ,,Een 
volledig ridicuul systeem’’, omdat 
de gemeente op deze manier al-
tijd afhankelijk is van wat het Rijk 
doet. De circulaires, die het Rijk 
enkele malen per jaar publiceert 
en waaruit blijkt hoeveel geld de 
gemeenten zullen gaan ontvan-
gen, typeert hij als een soort tom-
bola, waarbij je maar moet af-

wachten of het meevalt of niet.

Dat Velsen desondanks de �nan-
ciën goed op orde heeft, is dan 
ook voor een deel te danken aan 
incidentele meevallers. Zo wer-
den bijvoorbeeld in de afgelo-
pen periode gronden afgestoten, 
die geld opgebracht hebben. Ook 
hield de gemeente geld op de re-
kening doordat minder uitkerin-
gen hoefden te worden verstrekt 
dan was verwacht. Een meevaller 
in de uitkering van het Rijk droeg 
ook bij aan het positieve resul-
taat. Het positieve saldo op de 
jaarrekening kwam de gemeen-
te goed van pas, want nu kon-
den eerdere uitnamen uit de al-
gemene reserve worden gecom-
penseerd. ,,Het weerstandsniveau 
van de gemeente Velsen blijft 
daardoor uitmuntend’’, aldus Ver-
woort. Toch roept hij het Rijk na-
drukkelijk op om meer rekening 
te gaan houden met de vele kos-

ten die een gemeente moet ma-
ken. ,,Anders wordt het erg lastig 
om bijvoorbeeld zwembaden of 
sportcomplexen in stand te hou-
den.’’

Terugblikkend op het eerste jaar 
van het in 2018 geïnstalleerde 
college ziet Verwoort veel mooie 
resultaten van het uitgezette be-
leid. Hij noemt onder meer de op-
richting van Biz IJmuiden, waar-
bij alle winkeliers zijn aangeslo-
ten, terwijl voorheen slechts vijf-
tien procent lid was van een win-
keliersvereniging. Ook het feit dat 
Velsen een van de eerste bijvrien-
delijke gemeenten in ons land is 
geworden, de stappen die zijn 
gezet in het kader van IJmond 
Bereikbaar, het signi�cant terug-
dringen van criminaliteit en over-
last in het havengebied en het 
deels overschakelen naar begra-
zing door schapen, in plaats van 
het inzetten van grasmaaiers, 
zijn voorbeelden van goede ont-
wikkelingen in Velsen. De reste-
rende 1,8 miljoen positief saldo 
gaat naar bestemmingsreserves 
en wordt onder meer aangewend 
voor het alsnog uitvoeren van za-
ken die in 2018 nog niet gereali-
seerd zijn, maar wel al begroot 
werden. (Bos Media Services)

Velsen - De jaarrekening 2018 van de gemeente sluit met een 
positief saldo van 3,9 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, 
2,1 miljoen euro, wordt toegevoegd aan de algemene reserves. 
Toch is het positieve resultaat voor wethouder Jeroen Verwoort 
geen reden tot vreugde. Hij hekelt het door het Rijk gehanteer-
de systeem voor het doorsluizen van gelden naar de gemeenten 
en voorziet voor de komende jaren problemen als er vanuit Den 
Haag niet meer geld komt.

Huisvesting BRAK IJmuiden
IJmuiden - Na de zomer komen 
burgemeester en wethouders 
van Velsen met een raadsvoor-
stel om BRAK IJmuiden te huis-
vesten in een innovatief circulair 
gebouw in het nieuwe kustdorp 
IJmuiden aan Zee. BRAK is een 
wetenschappelijk informatiecen-
trum over de natuur, het water en 

de bedrijvigheid in de omgeving 
van Velsen. Momenteel is BRAK 
gehuisvest in een tijdelijke on-
derkomen nabij het Kennemer-
meer. De raadsleden van de ge-
meente Velsen werden daar vo-
rige maand al geïnformeerd over 
de ontwikkelingen. In een colle-
gebericht lieten burgemeester en 

wethouders vorige week weten 
dat BRAK moet worden gehuis-
vest in HÉT circulaire gebouw van 
Nederland, dat ook een laborato-
rium is voor onderzoek naar cir-
culariteit. BRAK IJmuiden wordt 
geëxploiteerd in samenwerking 
met het Pieter Vermeulen Muse-
um.

In ‘t Mosterdzaadje
Dana Zemtsov en Anna Fedorova
Santpoort-Noord - Op vrijdag 24 
mei om 20.00 uur zijn in ‘t Mos-
terdzaadje te gast de altvioliste 
Dana Zemtsov en de pianiste An-
na Fedorova. 
Twee jonge vrouwen die wereld-
wijd al een carrière opbouwden 
en in Nederland grote naams-
bekendheid hebben. Zij komen 
naar Santpoort om er hun nieu-
we programma ‘A la Francaise’  te 
presenteren dat komende zomer 
op cd wordt opgenomen. Muziek 
voor altviool en piano geschre-
ven door componisten uit ver-
schillende landen, maar geïnspi-
reerd door het Franse leven. Wer-
ken van Milhaud, Rebecca Clar-
ke, Enescu, Werkman, Debussy en 
Eugeni Zemtsov
Rebecca Clarke liet zich door het 
gedicht ‘La Nuit de Mai’ inspi-
reren. Milhaud baseert zich op 
de in Parijs wonende Roemeens 
componist Enescu. En de in Ne-
derland geboren Anne Werkman 

groeit op in Frankrijk en dat hoor 
je terug in haar werk. 
Dana Zemtsov is een van de 
meest veelbelovende altviool 
solisten van haar generatie. Zij 

treedt op  in grote zalen waar-
onder het Concertgebouw, de 
Rotterdamse Doelen en Carne-
gie Hall in New York. Zij deed 
mee aan het Delft Chamber Mu-
sic Festival en het Grachten Fes-
tival. Ze werd verkozen tot Jonge 
Musicus van het Jaar in 2010 en is 
het jongste lid van het beroemde 
Zemtsov Viola Quartet.
Anna Fedorova (Kiev) heeft meer 
dan 14 internationale pianocon-
coursen gewonnen.
Haar live opname van het 2e pi-
anoconcert van Rachmaninov in 
het Concertgebouw is op You Tu-
be meer dan 21 miljoen keer be-
keken en daarmee het best beke-
ken klassieke concert.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon, 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook: 
www.mosterdzaadje.nl. (foto: N.S. 
Schwartz)

Nieuwe bikes voor Rode Kruis IJmond
Regio - Dit weekend werden 
twee spiksplinternieuwe  nieu-
we bikes afgeleverd bij het Ro-
de Kruis afdeling IJmond. De �et-
sen zijn door Bruut Bikes uit Wijk 
aan Zee speciaal gemaakt voor 
de hulpverleners. De bikes zijn 
zeer veilig en solide zodat de vrij-
willigers, wanneer nodig, de bikes 
snel kunnen achterlaten en met-
een kunnen starten met het ver-
lenen van eerste hulp. De afde-
ling IJmond heeft een aantal vrij-
willigers die zijn opgeleid om vei-
lig en snel met de bikes hulpver-
lening te bieden bij evenemen-
ten. Het Rode Kruis is de komen-
de maanden bij vele grote festi-
viteiten in de IJmond paraat en 
de nieuwe bikes komen dan ook 
precies op het goede moment. Zo 
zijn ze meteen ingezet bij de Vis-
senloop in IJmuiden maar ook bij 
de vierdaagse en het Havenfesti-
val worden ze ingezet. (foto: aan-
geleverd)

Klootschietnieuws
Velsen-Zuid - De klootschieters 
van Full Speed hadden op zater-
dag 18 mei opnieuw niets over 
het weer te klagen, want het was 
aangenaam warm met weinig 
wind. 
Natuurlijk waren er tijdens deze 
mooie ochtend ook veel andere 
mensen op pad of op de �ets en 
vooral in het gezelschap van hun 
favoriete metgezel �kkie. Aange-

zien de klootschieters hun me-
deburgers en huisdieren niet wil-
len verwonden, wordt tijdens het 
klootschieten aan alles wat be-
weegt voorrang verleend. Dat 
gaat natuurlijk wel ten koste van 
de speeltijd, die daardoor gemak-
kelijk met een half uur kan oplo-
pen en zo ook op deze dag. Tus-
sen de wachttijden door scho-
ten de klootschieters er lustig op 

los en zo gebeurde het, dat het 
team met Peter, Jan en André de 
pot won met 71 schoten. Ook het 
team van Lia, Sander en Willem 
liet zich niet onbetuigd en had 
slechts twee schoten meer nodig. 

Ga voor meer informatie over 
klootschieten, darts en klaver-
jassen naar www.fullspeedsport.
club of bel naar 06-24973470.



BEAUTY & AFSLANKSTUDIO VELSERBROEK
Klompenmakerstraat 7, 1991 JJ Velserbroek Tel. 023-5490556

WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL

DEZE ZOMER EEN BIKINI BODY.... 
GEEN BIKINI STRESS!
DEZE ZOMER EEN BIKINI BODY.... DEZE ZOMER EEN BIKINI BODY.... 
GEEN BIKINI STRESS!GEEN BIKINI STRESS!GEEN BIKINI STRESS!

√  Dé behandeling met 
    blijvend resultaat!
√  Afvallen zonder operatie
√  Veilig & effectief
√  Vernietig uw vetcellen

VOOR HEM VOOR HAAR
Reken ijskoud af met vet op probleemzones

VRIJDAG 24 MEI
MAANDAG 27 MEI
DINSDAG 28 MEI
VRIJDAG 31 MEI

Kom vrijblijvend naar de Open Dagen

PRIK UW EIGEN KORTING!*

GRATIS INTAKE 
GESPREK 
T.W.V. € 29,95

MAAK KANS 

OP EEN GRATIS 

KUUR!
tot 100% korting op de Open Dagen

*uitgezonderd Power Slim en Bio HCG kuur

20 jaar Afslankstudio Velserbroek!!
De nr 1 op afslankgebied. Erkenning door internist!

Wat heb je te verliezen behalve vet!

Cryolipolyse

Het is ons gelukt!

10 kilo kwijt in 4 weken tijd!!
v.a. 

€99,-
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Mats sluit het seizoen 
bij FC Velsenoord af

Hiermee bedankt het bestuur van 
FC Velsenoord haar (jeugd)leden 
en ouders, vrijwilligers en sup-
porters voor hun inzet van het af-
gelopen seizoen. 
Tijdens de middag worden er di-
verse activiteiten georganiseerd 
voor het aankomend jeugdkamp 
en komende seizoen van FC Vel-
senoord, waarin FC Velsenoord 
haar 100-jarige jubileum hoopt 
te vieren.
Het clubje Vriendenvoetbal, een 
select groepje “oud voetballers” 
zal haar beroemde wedstrijdbal 
met handtekeningen weer ver-
loten onder delers van de vrien-
denpagina op Facebook.
Zaterdag 1 juni  organiseert het 
vriendenteam van FC Velsenoord 
haar vierde Walking Soccer Toer-
nooi ‘Roy Bierman’op het Sport-
park Rooswijk in Velsen-Noord.
Voorafgaand aan het toernooi 
wordt een extra wedstrijd ge-
speeld tussen een ‘oud team’ 
van HSV ODIN’59 en Fussbal-

verein Ohrefelder Fuchse uit Dru-
beck Duitsland. Aansluitend zal 
om 12.30 uur de aftrap zijn van 
het Walking Soccer Toernooi, dat 
bestaat uit 8 teams uit de regio 
en Duitsland en oud leden van 
de Fusieclub FC Velsenoord. De 
wedstrijden duren 30 minuten en 
worden gespeeld met zes spelers 
zonder keeper. Na a� oop zal er 
de traditionele barbecue zijn en 
om 21.00 uur gaan ze gezamen-
lijk kijken naar de Champions 
League Finale tussen Tottingham 
en Liverpool. (foto: aangeleverd)

Zaterdag 25 mei is de laatste o�  ciële speeldag bij voetbalvereni-
ging FC Velsenoord. Als mooie afsluiting van het seizoen biedt 
het bestuur haar leden en supporters een gezellige middag aan 
met diverse activiteiten. Na a� oop van de wedstrijd FC Velsen-
oord - Vogelenzang wordt de middag afgesloten met een optre-
den van Mats van der Zon.

SVIJ MO17-1 kampioen
Er zijn maar weinig voetbal-
teams die kampioen worden 
zonder ook maar één wed-
strijd te verliezen. De meiden 
van SVIJ MO17-1 hebben het 
dit seizoen voor elkaar weten 
te brengen. Zaterdag werd de 
kampioenswedstrijd op het 
SVIJ-complex met 8-3 gewon-
nen van HSV uit Heiloo. Na af-
loop van de wedstrijd barstte 
het feest los. Vanuit de kleed-
kamer klonk: ‘we gaan Euro-
pa in’.
Onder leiding van trainers Den-
nis Tijl en Pieter de Braal heeft 
dit team een enorme vooruit-
gang geboekt en was dus on-
verslaanbaar. 
De huldiging vond plaats op 
het balkon van de SVIJ-kanti-
ne, waar de speelsters en bege-
leiders in zonnetje werden ge-
zet. Gehuld in prachtige kam-
pioensshirts, speciaal gemaakt 
voor deze gelegenheid, namen 
speelsters en trainers de dik 
verdiende felicitaties in ont-
vangst. SVIJ is ontzettend trots 
op dit meidenteam dat al jaren 
bij elkaar is. (foto: aangeleverd)

Velsen dicht bij kampioenschap

Heel veel toeschouwers waren 
deze prachtige lentedag afge-
komen op dit duel op sportpark 
Driehuis en zagen al in de achtste 
minuut een foute terugspeelbal 
van NVC verdediger Mitchell Ko-
geldans. Marc Kloosterboer pikte 
de bal op zette voor op de inge-
komen Giovanni Dors en die mis-
te ternauwernood. Ook Patrick 
Castricum zocht het doel daarna 
op de verkeerde plaats. Even la-
ter was het wel raak voor Velsen. 
Jesper Gutteling bereikte Giovan-
ni Dors die zijn schot in eerste in-
stantie geblokt zag maar de at-
tente Zeno van Ooijen nam het 
over: 1-0. Vijf minuten later moest 
doelman Surainy Carolus van 
NVC twee maal redding brengen 
op schoten van Zeno van Ooijen 
en Marc Kloosterboer. Het was al 
duidelijk dat Velsen geen moei-
te zou hebben met de mannen 
uit Naarden. Toch was het nog 
even kritiek toen een lange bal 
van NVC Daniël Zuiverloon en 

spits Oseanu Doorn tot een duel 
dwong op de rand van de zestien. 
Beide spelers kwamen ten val en 
heel NVC schreeuwde om een 
stafschop en een rode kaart we-
gens het neerhalen van een door-
gebroken speler. 
Scheidsrechter Van Loenen over-
legde met zijn assistent en die 
constateerde een aanvallende 
fout van NVC. De volgende pe-
riode kenmerkte zich door een 
kampioenschap kansen missen 
voor Velsen. Marc Kloosterboer 
schoot via de paal naast, Giovan-
ni Dors stuitte op de uitsteken-
de doelman Surainy Carolus en 
Marc Kloosterboer kopte net voor 
langs. Toch kwam de rust met 2-0. 
Een uitstekende pass van Ange-
lo Beck bracht Giovanni Dors al-
leen voor de doelman. De bal ver-
dween onhoudbaar in de verre 
hoek.
Nog geen minuut na de rust zet-
te Daniël Zuiverloon scherp voor 
op Patrick Castricum. Die gleed 

onderuit waarna Marc Kloos-
terboer het werk afmaakte: 3-0. 
Twee minuten later dan einde-
lijk een aanval van de bezoekers. 
Jeroen Beerthuizen kopte over 
doelman Yorinn Albers maar op 
de doellijn redde Jesper Gutte-
ling. Nieuwe kansen voor Velsen  
stuitten vooral op doelman Ca-
rolus maar de 4-0 liet toch niet 
lang op zich wachten.  Daniël Zui-
verloon sprintte de verdediging 
voorbij en Giovanni Dors stond 
er het beste voor: 4-0. De wed-

strijd was gespeeld. Via Giovanni 
Dors (5-0), Bastiaan Scholten (ver-
woestend 6-0) en Zeno van Ooij-
en werd de eindstand van 7-0 be-
reikt. Tussendoor redde de doel-
man van NVC nog een aantal ke-
ren fraai waar zijn medespelers 
het al hadden opgegeven.
Helaas voor Velsen won JOS/Wa-
tergraafsmeer nipt met 2-1 in de 
laatste minuut. Dus volgt volgen-
de week in Uithoorn de beslissen-
de wedstrijd tegen Legmeervo-
gels. (foto: Frans van der Horst)

Zondag kon het een heel amusante dag worden voor Velsen. Bij 
winst voor Velsen en puntenverlies voor JOS/Watergraafsmeer 
was het kampioenschap voor de ploeg uit Driehuis een feit en 
promoveerde het team – net als Jong Velsen een week eerder - 
naar de Hoofdklasse. Voor tegenstander NVC uit Naarden waren 
de punten ook belangrijk in de strijd tegen degradatie.

Stormvogels heeft een off-day 
tegen VVA/Spartaan
In de thuiswedstrijd tegen VVA/
Spartaan had Stormvogels een 
o� -day en dat resulteerde vijf 
minuten voor tijd in het enige 
doelpunt van de wedstrijd voor 
de Amsterdammers. Stormvo-
gels speelde de eerste helft re-
delijk goed, maar de tweede 
helft waren de meeste IJmui-
dense spelers � naal de weg 
kwijt. Niets lukte meer; er was 
totaal geen opbouw en alles 
hing als los zand aan elkaar.

Zeer voortvarend kwam de equi-
pe van Sjaak Lettinga uit de start-
blokken: binnen een halve mi-
nuut ging een omhaal van José 
Leone een paar centimeters naast 
de verkeerde kant van de staan-
der en een halve minuut later had 
Glenn Bruinsma niet het juiste vi-
zier een voorzet van Joshua Jan-
sen te verzilveren. Drie minute la-
ter assisteerde Thomas Scholten 

zijn doelman Floris Serné door de 
bal van de lijn te halen na een ge-
vaarlijke hoekschop.
Na bijna een kwartier leek Storm-
vogels de score te openen, want 
na een hoekschop van Rowan van 
Eijk ketste een kopbal van Joshua 
Jansen keihard op de lat. Het laat-
ste kwartier had Stormvogels ein-
delijk een meerderheid en dat re-
sulteerde in drie doelrijpe kan-
sen. De eerste was voor Scholten, 
die na een assist van Bruinsma 
zijn diagonale schot vanaf 8 me-
ter hoog over het Amsterdamse 
doel zag vliegen; kans nummer 
twee was voor Bruinsma, die een 
voorzet van Etkin Zivkara op vijf 
meter van het vijandelijke doel 
staande naast de verkeerd kant 
van de paal deponeerde en kans 
nummer drie werd op magistrale 
wijze verhinderd door de uitste-
kende doelman Sander van der 
Boogaard die een kopbal van Van 

Eijk uit de kruising ranselde.
Die drie kansen op rij gaven de 
IJmuidense supporters moed 
voor de tweede helft, maar zij 
kwamen bedrogen uit. Alles wat 
Stormvogels de tweede helft 
probeerde, mislukte en met le-
de ogen moesten de IJmuidense 
spelers toezien dat het team van 
trainer Mohammed Kharchouch 
het initiatief van Stormvogels het 
eerste kwartier had overgeno-
men.
Na ruim een kwartier probeerde 
Willemse het met een venijnig af-
standsschot, maar opnieuw was 
het doelman Van den Boogaard 
die redding kon brengen door de 
bal uit de benedenhoek te stom-
pen.  Halverwege de tweede helft 
nam Danny Blok op een afstand 
van pl.m. 20 meter een mooi ge-
nomen vrije schop, maar op-
nieuw vloog Van den Boogaard 
naar de kruising om erger voor 

zijn team te voorkomen. 
Stormvogels kreeg iets meer grip 
op de wedstrijd en nadat doel-
man Serné de bal van de schoen 
van de gevaarlijke Jaap Lorier 
had geplukt, bleven de IJmuiden-
se spelers toch nog hopen op een 
succesvol resultaat.
Echter, vijf minuten voor tijd werd 
bij een counter invaller Dim Ho� -
man keurig aangespeeld door 
Joep van Duinen om vervolgens 
doelman Serné onhoudbaar met 
een diagonaal schot te passeren, 
0-1.
Voor Stormvogels was daarna de 
tijd te kort om op gelijke hoog-
te te komen met haar tegenstan-
der. Overigens is het zo goed als 
zeker, dat Stormvogels aan de na-
competitie mee zal doen.
Zaterdag gaat Stormvogels naar 
Rijsenhout om aldaar aan te  tre-
den tegen SCW, dat nog niet vei-
lig is.

Velsen O13 oefent tegen 
leeftijdgenoten Vitesse
De spelers van RKVV Velsen O13-1 
hebben geoefend tegen de O13-
1 van Vitesse dat op dit moment 
tweede staat in de eredivisie. Na 
de wedstrijd tegen Ajax wederom 
een mooie ervaring en een goede 
oefening voor de jongens.  Voor 
deze oefenpartij waren drie blok-
ken van 25 minuten gepland. 
In het eerste blok opende Vel-
sen sterk. Er werd goed gecom-
bineerd, snel gespeeld en pri-
ma verdedigd. Zo creëerde Vel-
sen drie goede kansen die he-
laas niet werden verzilverd. Vi-
tesse benutte wel de eerste goe-
de kans. Daarna was opnieuw Vel-
sen de bovenliggende partij. De 
gelijkmaker was dan ook meer 
dan terecht. 1-1. In dit eerste blok 
had Velsen een zestal grote kan-
sen gehad en Vitesse twee. In 
het tweede blok waren de ploe-

gen meer aan elkaar gewaagd. 
Aan beide kanten waren er goe-
de kansen op een doelpunt en 
er werd ook gescoord. Door een 
misverstand bij Velsen kwam Vi-
tesse op 1-2 en daarna ook op 1-3. 
In het laatste blok werd er minder 
goed gevoetbald en leverden wij 
de bal te snel in. En dat moet je nu 
juist niet doen tegen een tegen-
stander van dit formaat. We zoch-
ten teveel de moeilijke oplossing 
waardoor ook de 1-4 en 1-5 ge-
scoord werden. Dit was tevens de 
eindstand.
Kort samengevat hebben wij van-
daag een heel goede wedstrijd 
gespeeld, weerstand geboden en 
een goede oefening gehad waar 
wij weer op kunnen bouwen. Su-
per dat de jongens dit soort pot-
jes kunnen spelen! (foto: aange-
leverd)

VV IJmuiden Jongens 
O19-1 kampioen
Met nog twee wedstrijden te 
gaan reisden de spelers van Jon-
gens O19-1 van VV IJmuiden af 
naar Hercules Zaandam. Met het 
doel om kampioen te worden. 
Alle wedstrijden waren immers 
gewonnen. Met goed en attrac-
tief voetbal weten deze talenten 
van IJmuiden het publiek iedere 
week te vermaken. 
De wedstrijd tegen Hercules 
was er dan ook weer zo een. Dat 
de spanning op de wedstrijd 
stond was wel voelbaar. De boys 
van IJmuiden wisten de wed-
strijd toch naar hun hand te zet-

ten. En zo was de negende over-
winning een feit, de 3-6 uitslag 
zegt genoeg om kampioen van 
de 1ste klasse te worden. Deze 
top-prestatie werd nog even ge-
vierd in de kantine van IJmui-
den.
Het eerste elftal speelde een be-
tere tweede helt dan de eerste 
en wist er in de uitwedstrijd bij 
United Davo een 1-1 gelijk spel 
uit te trekken. Zaterdag zal de 
laatste thuiswedstrijd plaatsvin-
den tegen VEW om 14.30 uur. 
De JO19-1 spelen tegen Uit-
geest om 12.00 uur thuis. 
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De Energierekening omlaag
Informatieavond over 
low-budget woningaanpassingen

IJmuiden - Dat was even schrik-
ken voor de meeste mensen be-
gin dit jaar! De eindafrekening 
van de energiekosten is voor veel 
Nederlanders behoorlijk geste-
gen. Hoe kan je nu met kleine in-
grepen ervoor zorgen dat je huis 
beter geïsoleerd raakt, zodat de 
verbruikskosten naar beneden 
gaan? Experts van het Duurzaam 
Bouwloket vertellen het graag!
Op dinsdagavond 28 mei is er 
een informatieavond bij BRAK! 
IJmuiden over kleine (woning)

ingrepen die ervoor zorgen dat 
de energiekosten omlaag gaan. 
Wat kan je met geringe investe-
ring voor elkaar krijgen? En wel-
ke regelingen zijn er allemaal om 
je woning beter te isoleren? Hoe 
zit dit eigenlijk bij sociale huur-
woningen? Wat kan en mag je 
doen? Het antwoord op deze, en 
veel meer vragen, komt aan bod 
op deze laagdrempelige informa-
tieavond.
De avond zal worden geopend 
door het Duurzaam Bouwloket. 

Na een introductie worden kleine 
maatregelen, bespaartips, wonin-
gisolatie en het leasen van zonne-
panelen toegelicht. Wat is handig, 
en natuurlijk, wat levert het uit-
eindelijk op? De zogenaamde “te-
rugverdientijden” worden aan de 
hand van objectieve informatie 
kritisch toegelicht. Energiek Vel-
sen presenteert zich en zal meer 
informatie geven over collectieve 
zonnedaken en het project ener-
giecoaches, waar momenteel va-
catures voor uit staan. Na a�oop 
kunnen alle vragen worden ge-
steld en is er meer informatie in 
te winnen bij de infokramen van 
Energiek Velsen en het Duurzaam 
Bouwloket. 
De informatieavond is gratis toe-
gankelijk. In verband met be-
perkte ruimte vragen wij u aan te 
melden via de website www.bra-
kijmuiden.nl. Iedere tiende aan-
melder ontvangt een bespaar-
gadget! Het BRAK! huisje is gele-
gen aan het Kennemermeer, op 
het parkeerterrein vlakbij de kust. 
Men adviseert om op de �ets te 
komen, of gebruik te maken van 
het OV. (foto: aangeleverd)

Citymarketing langer partner
van Zomerfestival .IJmuiden

,,Zomerfestival .IJmuiden heeft 
zich in korte tijd ontwikkeld tot 
een evenement waar tiendui-
zenden mensen plezier aan be-
leven’’, aldus citymarketeer Friso 
Huizinga. ,,Mede door de naam 
en de aankleding van het festival-
terrein is het een fantastisch uit-
hangbord voor de citymarketing-
gedachte. De jaarmarkt, de kor-
tebaan en natuurlijk de arties-
ten hebben een grote aantrek-
kingskracht en zorgen ervoor dat 
IJmuiden op een positieve ma-
nier op de kaart wordt gezet. Dat 
sluit goed aan bij onze doelstel-

lingen en die van het Zomerfes-
tival.’’
,,Het is heel mooi om met elkaar 
de saamhorigheid en de betrok-
kenheid van de inwoners binnen 
de gemeente Velsen in het alge-
meen en IJmuiden in het bijzon-
der te vergroten’’, vult organisator 
Remco Glas van het Zomerfesti-
val aan. ,,Er is geen betere promo-
tie dan de eigen inwoners trots te 
maken op hun plaats en bezoe-
kers kennis te laten maken met 
al het moois dat de gemeente te 
bieden heeft.’’
Zomerfestival .IJmuiden begint 

op woensdag 17 juli en duurt 
tot en met zondag 21 juli. Hoog-
tepunten zijn de Kortebaan van 
IJmuiden op donderdag 18 ju-
li, het Kunst op Koers Festival en 
de Jaarmarkt op zaterdag 20 ju-
li en Foodparc .IJmuiden op zon-
dag 21 juli. Op het Kennemer-
plein zijn optredens van onder 
meer Buckwheat, Furnace & The 
Fundamentals (Australië), The 
Dirty Daddies en de Vrienden van 
Zomerfestival .IJmuiden (André 
Hazes, Pascal Redeker en Frans 
Duijts).
 
Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk, behalve de optredens 
op zondagavond. Hiervoor wordt 
een entree geheven, zodat alle 
andere activiteiten en optredens 
gratis toegankelijk blijven. (foto: 
Niels Broere)

IJmuiden - De afgelopen jaren is er een stevige band ontstaan 
tussen het Zomerfestival op de Kennemerlaan en Citymarketing 
.IJmuiden. De nieuw opgerichte Stichting Citymarketing Velsen, 
die het stokje op 1 januari heeft overgenomen van de gemeen-
te Velsen en Bureau Buhrs, blijft in 2019 gewoon partner van het 
IJmuidense feest.

Taxateur Arie Molendijk komt 
naar Fletcher Hotel Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Denkt u zeldza-
me boeken zoals (staten)bij-
bels, oude (handingekleurde) 
atlassen, geïllustreerde wer-
ken, reisboeken, handschriften 
of documentatiemateriaal uit 
de Tweede Wereldoorlog, ou-
de brieven, foto’s, ansichtkaar-
ten of prenten in uw bezit te 
hebben? Schroom dan niet om 
langs te komen voor een taxa-
tie bij de in den lande bekende 
taxateur van oude boeken Arie 
Molendijk uit Rotterdam op 
dinsdag 28 mei in Fletcher Ho-
tel Spaarnwoude.
 
Meer dan 2000 taxatiedagen 
heeft hij inmiddels op zijn naam 
staan. Tot zelfs in Canada, de 
Verenigde Staten, Australie is 
hij op dit gebied een (interna-
tionaal) begrip. Op 1 december 
2018 heeft hij zijn jubilleum van 
ruim2000 taxatiedagen gevierd 
in de fraaie Oude Pelgrimvaders-
kerk in Delfshaven. 
De taxaties die hij verricht, zijn 
zo mogelijk gebaseerd op op-
brengsten van vergelijkbaar ma-
teriaal op recente veilingen. Ja-

renlang werkt hij al samen met 
de Vrije Universiteit, de Konink-
lijke Bibliotheek en andere over-
heidsinstellingen. Regelmatig 

wordt hij gevraagd bibliotheken 
te taxeren voorafgaand aan een 
veiling. Twee jaar geleden was 
hij te gast in het Plantijn Moretus 
Museum in Antwerpen met 2 an-
dere experts.
De taxaties vinden alleen plaats 
op de taxatiedagen, dus niet mid-
dels foto’s, telefoon of per e-mail. 
Kosten voor een taxatie zijn 5 eu-
ro van 1 tot circa 10 boeken of se-
riewerken. De taxatiekosten van 
grotere partijen/bibliotheken, die 
meer tijd in beslag nemen, varië-
ren van 25 tot 50 euro. U krijgt al-
tijd alle aandacht en uitleg. Een 
taxatierapport is zo nodig ook 
mogelijk, maar alleen voor waar-
devolle boeken met een waarde 
vanaf 200 euro en tegen een van 
tevoren afgesproken tarief.
U bent van harte welkom en 
wordt vriendelijk ontvangen in 
het hotel, Oostbroekerweg 17 
op dinsdag 28 mei van 13.00 tot 
16.00 uur. Informatie niet bij het 
hotel,  maar op www.molendijk-
boeken.nl. Men staat u heel graag 
te woord eventueel voor verkoop 
of inbreng voor de veiling. (foto: 
aangeleverd)

Atelierroute ‘SamSam’ 
op twee dagen en twee plaatsen

De Atelierroute kent een lan-
ge traditie. Al achttien jaar stel-
len kunstenaars uit de regio hun 
ateliers open voor publiek. Ieder 
jaar pakt de route anders uit. Om-
dat de animo voor de Atelierroute 
de laatste jaren sterk is gegroeid - 
de laatste editie telde maar liefst 
45 deelnemende kunstenaars – 
werd het onderhand ondoenlijk 
om op één dag alle ateliers te be-
zoeken. Vandaar dat is gekozen 
voor spreiding en bundeling. Je 
kunt nu een weekend lang schil-
derijen, gra�ek, keramiek, foto’s, 
tekeningen of installaties bekij-
ken. 

Naast het ‘gewone’ atelierbezoek 
worden er verschillende groeps-
exposities op tal van spraakma-
kende locaties georganiseerd. 

Zo is op zaterdag in Wijk aan Zee 
het Badgastenkerkje geopend en 
bundelt ook KOP van WaZ werken 
van het KOP-collectief. 
Op zondag is in Beverwijk zo-
wel het theekoepeltje, de oran-
gerie als de kas van Akerendam 
als tentoonstellingsruimte inge-
richt, en exposeren er kunste-
naars bij paviljoen Westerhout, 
Museum Kennemerland en in fo-

togra�ecentrum ISOO. En diezelf-
de dag kun je naar Studio O voor 
de twaalf ateliers van jonge kun-
stenaars. Een aanrader, want de 
voormalige school aan de Greb-
bestraat waarin Studio O is ge-
vestigd, is geen lang leven meer 
beschoren. Het collectief gaat ge-
lukkig gewoon door, maar straks 
op een nieuwe werkplek.

Voorproe�e?
Wil je vooraf bekijken welke kun-
stenaars je wilt bezoeken? Ga dan 
voorafgaand aan de Atelierroute 
of tijdens BUK (Beverwijk uit de 
Kunst op 16 juni) voor de centra-
le presentatie langs bij KEK op het 
Kerkplein. In de expositieruim-
te bovenin het Kennemer Thea-
ter wordt van alle deelnemende 
kunstenaars één werk getoond. 
Daar ligt ook de folder met plat-
tegrond. Na het weekend van de 
Atelierroute blijft deze tentoon-
stelling overigens nog tot en met 
zaterdag 24 augustus bij KEK te 
bezichtigen. 
Atelierroute SamSam: zaterdag 
15 juni Wijk aan Zee, zondag 16 
juni Beverwijk en Velsen Noord, 
beide dagen van 10.00 tot 17.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Velsen-Noord - Zomer in aantocht? Tijd voor de enige echte Ate-
lierroute. Net als voorgaande jaren organiseert de stichting Kunst 
& Cultuur Beverwijk deze route langs tientallen ateliers in Be-
verwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Ditmaal onder de noe-
mer ‘SamSam’ omdat er tijdens deze editie volop wordt samen-
gewerkt, zowel tussen kunstenaars als tussen de organisatie en 
allerlei instellingen. Voor het eerst is de route over twee dagen 
verspreid. Zaterdag 15 juni stellen de Wijk aan Zeese kunstenaars 
hun atelier open en zondag 16 juni verwelkomen Beverwijkse en 
Velsen-Noordse deelnemers het publiek.

Bloeiende reuzen geveld
Santpoort-Zuid - Een indringend beeld van de Brederoodseweg in Santpoort-zuid. Vrijdag werden de 
grote toonaangevende kastanjebomen gerooid. Het beeld van die in stukken gehakte reuzen deed een 
aantal bewoners en voorbijgangers toch wel even slikken, ook al waren ze ziek en gevaarlijk. Een enkele 
boom mag blijven staan, omdat er bijvoorbeeld nog genesteld wordt door vogels tussen de bloeiende tak-
ken. Even uitstel van executie. (foto: Arita Immerzeel)

Avondvierdaagse in Velsen-Noord
Velsen-Noord - De Avondvier-
daagse van Velsen-Noord wordt 
gelopen van maandag 17 juni tot 
en met donderdag 20 juni. Vier 
avonden lang kunnen er mooie 
routes gelopen worden door Vel-
sen-Noord, IJmuiden en Bever-
wijk. 
Er kan ingeschreven worden van-

af maandag 3 juni dagelijks van 
9.00 tot 17.00 in Wijkcentrum de 
Stek aan de Heirweg 2 in Velsen-
Noord.
De deelnamekosten bedragen 6 
euro. Pinnen kan. Men kan zich 
inschrijven voor de 5 kilometer 
vanaf 4 jaar of de 10 kilometer tot 
uiterlijk maandag 17 juni 17.00 

uur. Na het voltooien van de vier-
daagse krijgen de deelnemers 
een medaille en wandeldiploma. 

Tijdens de route ontvangen de 
deelnemers iedere avond limo-
nade en een versnapering bij de 
drinkpost, ook zijn er de welbe-
kende knipposten.

Stoomtrein naar ‘Hoogovens’
IJmuiden - Stoom Stichting Ne-
derland rijdt zaterdag 25 mei met 
een stoomlocomotief uit 1940 
door onze gemeente van Haar-

lem naar Beverwijk. 
De doorkomsttijden: station 
Santpoort-Zuid 10.48 uur, Sant-
poort-Noord 10.50 uur en Drie-

huis 10.51 uur. Na een mid-
dagstop vertrekt de locomotief 
om 16.06 weer uit Beverwijk en 
gaat naar Rotterdam.
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Tata Steel orkest krijgt 
nieuwe instrumenten cadeau

,,Tata Steel prijst zichzelf geluk-
kig met het fantastische Tata 
Steel Orkest, dat tijdens de vie-
ring van ons Centennial afgelo-
pen jaar een geweldige inspan-
ning heeft geleverd”, aldus Mark 
Denys, die als directeur ook eind-
verantwoordelijk was voor het or-
ganiseren van het jubileum van 
het staalbedrijf. ,,De wervelen-

de jubileumshow ‘Door het Vuur’ 
werd gedragen door de live-op-
tredens van het orkest, dat bij het 
publiek echt een snaar heeft we-
ten te raken. Uit dank bieden we 
het orkest daarom een verzame-
ling nieuwe instrumenten aan, 
waaronder een aantal saxofoons 
en trompetten.”
Het Tata Steel Orkest bestaat uit 

vier formaties: een big band, een 
leerlingenorkest, een opleidings-
orkest en een symfonisch blaas-
orkest, met in totaal 140 muzi-
kanten. Tijdens de viering van 
het Centennial is er een gelegen-
heidsorkest samengesteld uit de-
ze orkesten. Dat Centennialor-
kest heeft 10 jubileumshows ge-
speeld. Daarnaast waren er meer-
dere optredens tijdens de buren-
dag, de leveranciersdag en de 
dag voor oud-medewerkers van 
het staalbedrijf. In totaal heeft 
het orkest tijdens het Centennial 
voor meer dan 30.000 personen 
gespeeld. Het Tata Steel Orkest 
bestaat al sinds 1941. (foto: aan-
geleverd)

Velsen - Tijdens het optreden van het Tata Steel Orkest in De Phil-
harmonie in Haarlem op zaterdag 18 mei heeft Mark Denys, direc-
teur Technical bij Tata Steel in IJmuiden, het orkest namens het 
staalbedrijf een verzameling nieuwe instrumenten en attributen 
aangeboden. Dit cadeau van Tata Steel ter waarde van 20.000 eu-
ro is een bedankje voor de inzet van het Tata Steel Orkest tijdens 
de viering van het 100-jarig jubileum van het staalbedrijf in de 
IJmond.

Vanaf 2025 verbod op asbestdaken
Omgevingsdienst voerde 
inventarisatie uit
Regio - Vanaf 2025 geldt een 
verbod op asbestdaken. Voor 
die tijd moeten inwoners en on-
dernemers geïnformeerd wor-
den over de nieuwe regelge-
ving en moeten zij hun asbest-
daken saneren. Een forse opga-
ve die aandacht vraagt, want 
de sloop van asbest moet zorg-
vuldig gebeuren. De inventa-
risatie die Omgevingsdienst 
IJmond uitvoerde voor haar 15 
gemeenten zorgt voor een vlie-
gende start.
 
Afgelopen maanden inventa-
riseerden Omgevingsdienst 
IJmond alle asbestverdachte da-
ken in haar werkgebied. Aan de 

basis van deze inventarisatie lag 
de al beschikbare (historische) 
informatie, maar ook informa-
tie van onze inspecteurs die da-
gelijks buiten zijn. Herbert Dek-
kers, strategisch beleidsadviseur 
bij Omgevingsdienst IJmond: ,,De 
gekozen aanpak zorgde ervoor 
dat de inventarisatie binnen de 
bestaande formatie en begroting 
bleef. Een dubbele winst voor on-
ze gemeenten. Uiteindelijk gaat 
het nu om 6.500 daken, van Uit-
geest tot Heemstede, van Velsen 
tot Edam-Volendam, die gelabeld 
zijn als asbestverdacht.” 
 
Informeren eigenaren
Voor gemeenten is het nu inzich-

telijk hoe groot de opgave is. De 
volgende stap is het informeren 
van de eigenaren. Omgevings-
dienst IJmond is gestart met het 
informeren van eigenaren van de 
asbestverdachte daken via een 
brief. 
Op het programma staan ook in-
formatieavonden. Het doel van 
deze bijeenkomsten is om met el-
kaar in gesprek te gaan en de sa-
menwerking op te zoeken. Denk 
daarbij aan collectieve sanerin-
gen. Maar het biedt ook de ruim-
te om de eigenaren te informeren 
over de kansen die de werkzaam-
heden bieden om direct te kiezen 
voor de installatie van zonnepa-
nelen. 

110 jaar Soli!
Cor Bakker komt met 
verrassing voor de Night
Velserbroek - Komende zater-
dag 25 mei is het eindelijk zo-
ver: de Rigo ver�abriek Night 
of Music van de 110-jarige mu-
ziekvereniging Soli in tennis-
centrum Velserbroek, dat voor 
die gelegenheid wordt omge-
bouwd tot een grote concert-
hal.

Het zijn spannend en drukke da-
gen voor de 120 muzikanten en 
150 koorleden die samen met 
bekende artiesten als Shirma 
Rouse, Carel Kraayenhof, Cor 
Bakker, Gerard Alderliefste, Es-
ther Funky Diva Ezz de Haas en 
DJ DNS een spetterende show 
willen neerzetten. Er wordt nog 

druk gerepeteerd en er is door 
de organisatie al veel werk te 
verzet om zaterdag alles op rol-
letjes te laten lopen. En er moet 
nog het nodige gebeuren, zoals 
de zaal inrichten met podium, 
geluid, licht en uitingen van de 
sponsors die alles mogelijk ma-
ken, zoals hoofdsponsor Rabo-
bank IJmond.
Zondag was het de beurt aan pi-
anist Cor Bakker om met het im-
mense gezelschap te repeteren. 
Hij was onder de indruk van de 
omvang van het orkest en koor. 
,,Ik heb vaker met harmonieor-
kesten gespeeld, maar met zo-
veel mensen is wel uniek voor 
mij!” Cor kwam nog met een ver-

rassing voor de orkestleden. ,,Ik 
wil graag nog een ander num-
mer met spelen. De muziek heb-
ben ze pas afgelopen week ge-
kregen. We gaan het zo samen 
repeteren en daarbij kom ik dan 
nog met een muzikaal grapje.”
Of het Cor is gelukt, is komende 
zaterdag vanaf 20.00 uur te ho-
ren. Kaarten voor de Night kos-
ten 20 euro per stuk, inclusief 
een grootse afterparty na het 
concert. Zie www.soli.nl voor 
meer informatie en de kaartver-
koop via internet. 
De kaarten zijn ook verkrijgbaar 
bij het Rigo Verfcentrum, IJmui-
derstraatweg 6-8 in IJmuiden. 
(foto: Joran Out)

Dressuurwedstrijd junioren 
op manege Kennemergaarde
Regio - Santpoort-Noord - Zon-
dag konden de ruiters van mane-
ge Kennemergaarde weer mee-
doen aan de FNRS dressuurwed-
strijd. Deze is speciaal door de 
FNRS ontwikkeld om ook rui-
ters zonder eigen paard of pony 
proeven te laten rijden. De proe-
ven mogen dus op verschillende 
paarden gereden worden. 
De eerste beoordelingspunten 
gaan over de rij-opdrachten, de 
laatste 10 beoordelingspunten 
van een proef zijn altijd hetzelfde 
en gaan over de ruiter zelf. De ju-
ry krijgt een protocol met alle on-
derdelen van je proef. Op dit pro-
tocol worden naast de punten 
ook opmerkingen geschreven. 
Zo kan je aan de hand van je pro-
tocol zien wat goed is gegaan en 
waar je juist nog aan moet wer-
ken. Als je 210 punten of meer 
haalt voor je dressuurproef, krijg 
je een promotiepunt. Voor de 
proeven heb je minimaal 3 pro-
motiepunten nodig om door te 
stromen naar een hogere rubriek. 
Aan het eind van de middag 
werd de uitslag bekend ge-
maakt: de rubriek F4 werd ge-

wonnen door Zara Theeuwes op 
Tarenko met 220 punten, twee-
de werd Marie Frauenfelder op 
Zsa Zsa met 217 punten en der-
de Amber de Groot op Until Then 
met 215 punten. In de F5 ging de 
eerste prijs naar Zina Laan op Lo-
verboy met 224 punten, tweede 
werd Fiep van Nimwegen op Ta-
renko met 222 punten en derde 
Lisha van Egmond op Until Then 
met 212 punten. Mendes Busby 
won op Tover de eerste prijs met 
217 punten, Lara Brusman werd 

tweede op Until Then met 215 
punten en Isabel Paulussen werd 
derde op Anyway met 213 pun-
ten. De F7 en 8 had als winnaar 
Billie Babeliowsky op Picasso met 
215 punten, de F9 werd gewon-
nen door Famke van der Gaarde 
op Dancing Queen met 220 pun-
ten en tot slot werd de F17 ge-
wonnen door Julia Kievits op Bril-
jant met 217 punten. 
Op de foto: Lara, Billie, Mendes, 
Julia, Dancing Queen en Famke 
(foto: Anja Vogel)

Senne Lynen is Maatschappelijk 
Speler van het jaar bij Telstar
Velsen-Zuid - Senne Lynen is 
uitgeroepen tot de Pay2d Maat-
schappelijk Speler van Telstar in 
het seizoen 2018-2019. De speler 
ontving hiervoor een award en 
een prepaid creditcard met een 
mooi bedrag van sponsor Pay2d.

Veel spelers van Telstar voelen 
zich betrokken bij de maatschap-
pelijke activiteiten van Telstar 
Thuis in de Wijk en zetten zich 
daarvoor actief in. Het was daar-
om niet eenvoudig voor de jury 
om één speler uit te kiezen. Uit-
eindelijk viel de keuze op Senne 
Lynen omdat hij dit jaar vele ma-
len aanwezig was bij diverse pro-
gramma’s, collega’s verving wan-
neer dit nodig was en dit altijd 
met veel enthousiasme richting 
de deelnemers deed.
Bij Playing for Success was Sen-
ne regelmatig beschikbaar voor 
de interviewopdracht en de cer-
ti�ceringen. Ook was hij scheids-
rechter bij de Telstar Street 

League en is hij ingezet bij diver-
se clinics. 
De Belgische middenvelder heeft 
nog een contract bij Telstar. Hij is 
dus volgend seizoen weer te be-

wonderen op het veld van het Ra-
bobank IJmond Stadion maar ook 
daarnaast bij de maatschappelijk 
activiteiten van Telstar Thuis in de 
Wijk! (foto: 1963-pictures.nl)

Strawberries H1 verliest en degradeert
Driehuis - Een dramatische zon-
dag voor Heren 1 van hockey-
club KHC Strawberries. Op ei-
gen veld werd met 2-4 verlo-
ren van Haarlem en daarmee is 
de tweede degradatie op rij een 
feit. De achterstand op de veili-
ge tiende plaats is twee wedstrij-
den voor het einde van de com-
petitie dusdanig groot dat het 
team van trainer Robbert Zeval-
kink het volgend seizoen in de 
derde klasse moet proberen. Een 
gebrek aan scorend vermogen 
en een minder sterke strafcor-
ner dan de tegenstander lijken 
op het eerste gezicht de groot-
ste oorzaken van de degradatie. 
Ook heeft het team tijdens het 
vorige seizoen, waarin de aard-
beien alle wedstrijden verloren 

en laatste werden in de eerste 
klasse, mentaal een grote klap 
gekregen.
Dat de degradatie een feit werd 
door de nederlaag tegen rivaal 
Haarlem was extra zuur voor 
de ploeg uit Driehuis. Gezien 
het spelbeeld en de hoeveel-
heid balbezit was de nederlaag 
niet onoverkomelijk. Maar zo-
als zo vaak dit jaar ging Straw-
berries niet e�ectief genoeg om 
met de kansen, in tegenstelling 
tot de tegenstander. Met de rust 
stond het 0-2 na een strafcor-
ner en een strafbal. In de tweede 
helft kwam Strawberries even te-
rug door een doelpunt van Jelle 
Groeneveld. Enkele minuten la-
ter zorgde onoplettendheid ach-
terin bij de thuisploeg voor een 

vrije schietkans van Haarlem: 
1-3. Tien minuten voor het einde 
scoorde Sander Joustra de 2-3 
maar verder dan dit kwam Straw-
berries niet. Joustra bekroon-
de overigens met deze goal zijn 
terugkeer na een lange blessu-
re. Strawberries  moest winnen 
om directe degradatie te voorko-
men en zelfs met een extra veld-
speler kwam het niet meer tot 
grote kansen. Haarlem scoorde 
in de slotseconde nog de vier-
de tre�er. 
Strawberries speelt nog twee 
duels om des keizers baard en 
neemt over twee weken tij-
dens de laatste thuiswedstrijd 
afscheid van enkele spelers die 
stoppen in het eerste team. (Finn 
van Leeuwen)
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Filmstad kinderworkshops
Regio - Altijd al aan een ech-
te �lm willen meewerken of zelf 
een hoofdrol willen spelen? Dan 
is dit jouw kans! Word decorbou-
wer of �lmster (of allebei) en laat 
de Haarlemse geschiedenis tot le-
ven komen!
Bij de tentoonstelling Haarlem 
Filmstad organiseren Museum 
Haarlem en het ABC Architectuur-
centrum workshops waarin kin-
deren (7-12 jaar) hun eigen �lm 
maken met een spannend onder-
werp: de strijd tussen Haarlemse 
Kenau en de Spanjaarden.
In de eerste workshop bouw en 
schilder je de �lmdecors en attri-
buten zoals een kasteel, zwaar-
den en harnassen. Je kunt je ac-
teertalent laten zien tijdens de 
tweede workshop waarin alle scè-

nes worden opgenomen. Als de 
�lm klaar is, komt er een feeste-
lijke �lmvoorstelling met rode lo-
per, zoals bij een echte première, 
en iedereen kijkt naar jou!
De workshop ‘Filmopname ma-
ken’ is op zondagmiddag 26 mei 
14 tot 16 uur bij Museum Haar-
lem. De kosten zijn € 9,50 per 
workshop. 
Het moment suprême is de gratis 
�lmvoorstelling  op zondag 16 ju-
ni. De hele cast, iedereen die aan 
de �lm heeft meegewerkt én fa-
milie en vrienden zijn welkom. En 
natuurlijk is er popcorn!
Geef je snel op voor één of beide 
workshops via activiteiten@mu-
seumhaarlem.nl. Het aantal plaat-
sen is beperkt, dus… actie! (foto: 
aangeleverd)

Favoriet van Queen 
staat in Patronaat
Regio - Crazy Little Thing, een 
van de beste Queen tributebands 
van Nederland, ontving enige tijd 
geleden een uitnodiging van de 
overgebleven leden van de band 
Queen om op de Queen Conven-
tion in Engeland te spelen. Tij-
dens de Sunday Sessions van 26 
mei verzorgt Crazy Little Things 
een middagje Queen-klassiekers. 
We Are The Champions, Another 

One Bites The Dust, I Want To 
Break Free, Somebody To Love 
en ook Crazy Little Thing Called 
Love komen voorbij. Maar ook de 
grootste hit Bohemian Rhapsody 
natuurlijk. 
Crazy Little Things, 26 mei Patro-
naat. Zaal open 15.00 uur. Adres: 
Zijlsingel 2, Haarlem. Kaarten via 
www.patronaat.nl. (foto: aange-
leverd)

Op 12 en 13 juli in Beverwijk
Young Art Festival kondigt 
eerste namen aan
Regio - Op vrijdag 12 en zaterdag 
13 juli vindt voor de dertiende 
keer het multi-disciplinaire Young 
Art Festival (#YAF) plaats in Park 
Westerhout in Beverwijk. De eer-
ste namen op de line-up zijn on-
der andere: Darlyn, Mozes & The 
Firstborn, Ploegendienst, Judy 
Blank en Feng Suave. De rest van 
het muziek- en kunstprogram-
ma wordt binnenkort bekend ge-
maakt. De Early Bird tickets vlo-
gen de deur uit en zijn inmid-
dels uitverkocht. Reguliere kaar-
ten, alsmede voordelige kids- 
en groepstickets zijn te koop via 
youngartfestival.nl. Het festival 

heeft inmiddels ook een geheel 
nieuwe huisstijl en bijbehorende 
website gelanceerd. 
Young Art Festival brengt sinds 
2004 elke zomer een weekend 
lang de beste nieuwe acts, bands 
en artiesten van Nederlandse bo-
dem naar Park Westerhout in Be-
verwijk. Op het programma vind 
je de nieuwe generatie artiesten 
en kunstenaars, aanstormend of 
nog onontdekt. Er is naast veel 
muziek ook volop beeldende 
kunst, �lm, theater, performance 
en meer. Tickets via www.youn-
gartfestival.nl/tickets. (foto: Mar-
co Maljaars)

Informatiebijeenkomst 
‘Snurken en Slaapapneu’
Regio - Snurken lijkt misschien 
een onschuldig probleem. Toch 
kan er een serieuze aandoening 
aan ten grondslag liggen: slaap-
apneu, ademhalingsstops tijdens 
de slaap. 
Op woensdag 29 mei organiseert 
het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) 
een informatiebijeenkomst over 
snurken en apneu. Wat is het, hoe 
herken je het en wat kan de ge-
specialiseerde slaappolikliniek 
van het RKZ betekenen? De nieu-
we benadering met begeleiding 
in de levensstijl komt ook aan 
bod.
Kenmerken van het Obstruc-
tief Slaap Apneu Syndroom (OS-
AS) zijn snurken, stoppen van de 
ademhaling tijdens de slaap, rus-
teloze slaap, moe en slaperig zijn 
overdag en ochtendhoofdpijn. 
Mensen met slaapapneu hebben 
onder meer een verhoogde kans 
op hart- en vaatziekten. Als ge-
volg van OSAS kun je last krijgen 
van stemmingswisselingen, con-
centratieproblemen, prikkelbaar-
heid en in slaap vallen tijdens 

routine activiteiten.
Slaapapneu wordt op de informa-
tiebijeenkomst vanuit verschil-
lende kanten belicht. Een greep 
uit de onderwerpen die de revue 
passeren: wat is apneu, hoe stel 
je de diagnose, wat zijn de risi-
co’s als je niet behandelt, wat kan 
de gespecialiseerde RKZ slaappo-
li betekenen voor u? Binnen deze 
poli wordt intensief (multidisci-
plinair) samengewerkt tussen de 
longartsen, OSAS Zorg Coaches, 
Keel-, Neus- en Oorartsen, kaak-
chirurgen.

De informatieavond wordt 
woensdag 29 mei gehouden in 
het restaurant van het RKZ op 
de tweede etage van het zieken-
huis. De avond is van 19.15 tot 
21.30 uur. De avond is bedoeld 
voor iedereen die deze aandoe-
ning heeft of denkt te hebben 
en alle andere belangstellenden. 
De toegang is gratis, aanmelden 
is verplicht. Dit kan via het aan-
meldingsformulier op de websi-
te: www.rkz.nl.

Sam de Jongh exposeert  
portretten van vrouwen
Regio - De komende weken ex-
poseert Sam de Jongh uit Haar-
lem in de fraaie historische ex-
positieruimte in de Waag aan 
het Spaarne. Met een nieuwe se-
rie geschilderde portretten van 
vrouwen. “Feminine compositi-
ons”, noemt de beeldend kunste-
naar deze serie. Sam laat zich, zo-
als uit zijn werk blijkt, betoveren 
door de eigenheid van de gepor-
tretteerden. Want, verklaart hij in 
zijn toelichting, als je de mensen 
met een geinteresseerde blik be-
kijkt, ontdek je altijd iets dat fas-
cineert. Die blik vangen in verf 
en compositie is wat Sam bezig-
houdt. 
Sam de Jongh heeft zich als te-
kenaar en schilder volledig ge-
stort op Model en Portretkunst. 
Middels zijn eigen workshop “De 
Maandagschilders” en deelname 
aan diverse masterclasses en we-
kelijkse tekensessies als lid van 
KZOD en Kunstkring “De Acht”. 
Als echte portrettist streeft Sam 
ernaar om tijdens het creatieve 
proces de geportretteerde per-
soon, doorgaans een vrouw, zo 
natuurgetrouw mogelijk weer te 
geven. Hoe zij er uitziet en daar-
naast een tipje van de sluier van 
de persoonlijkheid van de gepor-
tretteerde in al z’n intimiteit op te 
lichten. Dus meer te tonen dan 
alleen een tre�ende gelijkenis. 
Een werkwijze die in de loop van 
de afgelopen jaren zijn vruchten 
heeft afgeworpen. Gelet op zijn 

nieuwe serie portretten uitge-
voerd in bescheiden, ingetogen 
kleuren. Een drietal jaren gele-
den werden de werken van Sam 
de Jongh als genomineerd deel-
nemer aan de Kunstwedstrijd Het 
Naakt in de Fundatie te Zwolle 
ten toon gesteld.  

De werken van Sam de Jongh 
zijn tot en met zondag 2 juni te 
bezichtigen in Galerie De Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. De ope-
ningstijden zijn van donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. De opening door Prof. Dr. 
Ruud Lapre vindt plaats op zater-
dag 18 mei om 16.30 uur. Zie ook 
www.kzod.nl, www.facebook.
com/kunstzijonsdoel en www.
samdejongh.nl. (foto: Jan Reijn-
ders)

De Ronde van JCI: 
De wieler (tour) tocht voor Noord-Holland
Regio - JCI de Waag en JCI 
IJmond bundelen hun krach-
ten en organiseren zondag 
26 mei: De Ronde van JCI! 

Dé dag voor recreatieve fiet-
sers en wielrenfanaten. De 
mogelijkheid om, net als bij 
de Alpe d’Huzes die een week 
later plaatsvindt, te fietsen 
voor het goede doel. Bijzon-
der dit jaar, is de keuze uit 
twee opstartpunten. Name-
lijk de Vuurlinie in Beverwijk 
en de Golfbaan Sluispolder in 
Alkmaar. Een mooie manier 
om voor alle fietsers in Noord 
Holland deelname mogelijk te 
maken.
Deelnemers hebben de keu-
ze uit een route van 40, 80 of 
120 kilometer uitgestippeld 
over verharde fietspaden door 
het prachtige Noord Holland-
se landschap. 
Zo doen de fietsers onder an-

dere Heemskerk, Beverwijk, 
Limmen, Heiloo en Alkmaar 
aan. Starten kan rond 08.30 
voor de 120 km, rond 09.30 
uur voor de 80 en 10.30 uur 
voor de 40 kilometer. 
Deelnemers fietsen niet al-
leen voor hun plezier, maar 
steunen met hun deelname 
ook een regionaal goed doel. 
Dit jaar zal de opbrengst gaan 
naar Fonds Hartewensen (zij 
zetten zich in om wensen van 
de cliënten van de Hartekamp 
Groep te vervullen) en naar 
een initiatief voor het realise-
ren van een zogenaamde Be-
weegtuin (geschikt voor alle 
leeftijden en minder-validen) 
in de Alkmaarse wijk Huis-
waard.

Meer informatie verkrijgen en 
inschrijven kan via www.ron-
devanjci.nl. (foto: aangele-
verd)

Tata – Kids of Steel® Run
Velsen - Kinderen die op zoek 
zijn naar een sportieve uitda-
ging kunnen op zondag 23 juni 
in Heemskerk weer deelnemen 
aan de Tata – Kids of Steel® Run. 
Hardloopervaring is geen vereis-
te. Het evenement is erop gericht 
om kinderen in een ontspannen 
sfeer een sportieve ervaring te 
bieden. Ouders mogen meelo-
pen met hun kinderen. De hard-
loopwedstrijd maakt onderdeel 
uit van de 38e editie van de Ta-
ta Steel Marquetteloop. Kinderen 
tot en met 15 jaar kunnen het te-
gen elkaar opnemen op de 1.300 
en 3.300 meter. Tata Steel is sinds 
2006 hoofdsponsor van de Ta-
ta Steel Marquetteloop, die jaar-
lijks ruim 2.000 deelnemers trekt. 
De eigen hardloopvereniging van 
Tata Steel, de Tata Steel Runners, 
zal ook aan de start verschijnen. 
Alle kinderen ontvangen voor de 

start een hardloopshirt en na af-
loop is er voor iedereen een fraaie 
medaille.

Programma Tata – Kids of 
Steel® Run:
10.15 uur: 1.300 meter voor kin-
deren tot en met 7 jaar
10.45 uur: 1.300 meter voor kin-
deren tot en met 12 jaar
11.05 uur: 3.300 meter voor kin-
deren tot en met 15 jaar

De Tata – Kids of Steel® Run start 
op de Jonkheer Geverslaan. In-
schrijven kan via voorinschrijving 
(zie website: http://www.avdem.
nl/marquetteloop) of op de dag 
zelf (tot 15 minuten voor de start) 
in De Waterakkers. Op Facebook 
(@TataSteelMarquetteloop) is 
meer informatie over het eve-
nement te vinden, evenals hard-
looptips. (foto: aangeleverd)

De Week van Freek in 
Stadsschouwburg Haarlem

Regio - Op vrijdag 20 juni 
1969 speelden Bram Vermeu-
len en Freek de Jonge in Stads-
schouwburg Haarlem hun al-
lereerste avondvullende op-

treden op een groot podium 
met hun programma Neerlands 
Hoop In Bange Dagen. Donder-
dag 20 juni 2019 is dat precies 
50 jaar geleden en viert Freek 
de Jonge zijn 50-jarig jubileum 
als podiumkunstenaar.

De Week van Freek is van vrijdag 
14 t/m zaterdag 22 juni en is een 
mooie afsluiter van het feestsei-
zoen van Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem. Brigitte 
Kaandorp en Freek de Jonge ope-
nen ‘De Week van Freek’ op 14 ju-
ni. Deze twee cabaretiers stonden 
nooit eerder met elkaar op het 
podium en het belooft een unie-
ke avond te worden met liedjes, 
veel humor, praten over het vak 
en tips naar elkaar. 
Voor alle programma’s in De 
Week van Freek zie www.theater-
haarlem.nl/deweekvanfreek. (fo-
to: Bibi Veth)
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Landelijke primeur koor Songs for You
Regio - Op vrijdag 14 juni heeft 
Songs for You uit Beverwijk sa-
men met 20 projectleden een  
landelijk de primeur om Symp-
honic Adiemus van Karl Jenkins 
uit te voeren in de St. Agathakerk, 
Breestraat 93, 1941 EG te Bever-
wijk. 
Symphonic Adiemus van Karl 
Jenkins is een verzameling num-

mers met harmonieuze vocale 
melodieën tegen een orkestrale 
achtergrond. 
Het koor wordt begeleid door het 
Holland Symfonie Orkest. De al-
gehele leiding is in handen van 
dirigent Aldert Fuldner.
Aanvang concert is 20.00 uur in 
de St. Agathakerk, Breestraat 93, 
1941 EG te Beverwijk. De zaal is 

open om 19.15 uur. Toegangs-
prijs 19,50 euro inclusief ko�e/
thee. Kinderen tot en met 12 jaar 
10 euro. 
Verkoop kaarten via koorleden of 
tel. 06-37575280 of secretaris@
songsforyou.nl. Men kan ook toe-
gangskaarten kopen bij de entree 
van de kerk voor aanvang van het 
concert.  (foto: aangeleverd)

Regio - Op zondag 26 mei  ver-
zorgt Menno Hofman een le-
zing in De Kapel, Potgieterweg in 
Bloemendaal. Het thema is: ‘post-
modern vaderschap’. Een lezing 
over vaderschap in deze tijd. Aan 
de ene kant vanuit zijn eigen er-
varingen als vader van Rosa (2) 
en Levi (1), die hij samen met zijn 
vrouw opvoedt. Behalve vanuit 
die ervaringen ook aandacht voor 
fertiliteits�loso�e. Met daarbij 
een �loso�sche kraker: hoe DNA 
databases een bom leggen onder 
de anonimiteit van spermadono-
ren en onder de geheimhouding 
door ouders. Boeiende dilemma's 
die veel te weinig aandacht krij-
gen volgens Hofman. De lezing 
start om 10.30 uur. Na a�oop kun-
nen er vragen worden gesteld.

Lezing in 
De kapel Kung Fu school Zhong 

Hua Wushu in de prijzen
Regio - Op zaterdag 11 mei nam 
de Haarlemse Kung Fu school 
Zhong Hua Wushu deel aan de 
Wushu Games in Hoorn. Zhong 
Hua Wushu, gesponsord door  Li-
bra Energy, werd dit keer verte-
genwoordigd door vier atleten. 
In de verschillende disciplines ge-
traind door shifu Wenhua Zheng 
zetten zij hun beste beentje voor. 
Zo wisten zij in totaal vijf medail-
les binnen te halen; twee keer 
brons, twee keer zilver en één 
keer goud. Zilver was er onder 
andere voor Caroline De Schry-
ver voor haar vuistvorm (Chang 
Quan). Maarten Hulsbosch kreeg 
voor zijn vuistvorm (Cha Quan) 
zilver en voor zijn dubbele dol-
kenvorm (Shuang Bishou) het 
brons. Janno van der Eem be-
haalde met zijn wapenvorm (Ling 
Jiao Dao) de zilveren medail-
le en  goud voor zijn vuistvorm 
(Bagua Zhang). Ook werd er nog 

een bronzen plak binnen gehaald 
met de wapenvorm Dao Shu. 
Meer informatie en beeldmateri-
aal is te vinden op de website van 
de kung fu school: www.zhong-
huawushu.nl. (foto: aangeleverd)

Bestseller van Griet Op 
de Beeck in schouwburg
Velsen - Toneelliefhebbers kun-
nen in de �nalemaand van het 
theaterseizoen nog een goed ge-
slaagde toneeltopper meepik-
ken. Dan hebben wij het over de 
toneelbewerking van Griet Op de 
Beeck’s bestseller ‘Kom hier dat 
ik u kus’. Op donderdag 23 mei 
staat de voorstelling in de Stads-
schouwburg Velsen. 
‘Kom hier dat ik u kus’, de twee-
de roman van Griet Op de Beeck, 
werd binnen een week na ver-
schijning een bestseller en luidde 
de grote doorbraak van de Vlaam-
se schrijfster in Nederland in. In-
middels zijn ruim 360.000 Neder-
landstalige exemplaren verkocht 
en ontving Op de Beeck vele prij-
zen voor haar wondermooie en 
aangrijpende roman.
De roman schetst een confronte-
rend familieverhaal over een ge-
pijnigd gezin, waarin niemand 

weet hóe dichter bij elkaar te ko-
men. Dochter Mona zoekt naar 
haar identiteit én het benodigde 
lef om haar leven zélf te gaan lei-
den. 
Ondanks het gewicht van het ver-
haal kreeg de toneelversie naast 
scherpte en ontroering ook de 
nodige porties humor mee. Het 
aangrijpende verhaal over ouders 
en kinderen en de grillen van de 
liefde levert dus, naast de rake in-
houd, een gedenkwaardige to-
neelavond op. 
Mede dankzij de topcast, waarin 
onder anderen Sophie van Win-
den, Dragan Bakema, Reinout 
Bussemaker en Oda Spelbos. In 
de landelijke pers sleepte ‘Kom 
hier dat ik u kus’ diverse sterren in 
de wacht, waarmee de voorstel-
ling dus voor de liefhebbers een 
echte aanrader is geworden. (fo-
to: Ben van Duin)

Dag van de Hond
Regio - Voor de negende keer 
wordt op zondag 26 mei de lan-
delijke Dag van de Hond geor-
ganiseerd door de Raad van Be-
heer op Kynologisch gebied. Dit 
jaar staat het thema ‘Hond en 
Ras’ centraal. Op deze dag opent 
de Kynologen Club West-Fries-
land (KCWF) Heiloo haar deuren. 
Iedereen die geïnteresseerd is 
in honden en in activiteiten met 
honden, is van harte welkom. 
Ook voor wie overweegt om een 
hond aan te scha�en is deze dag 
een mooie gelegenheid om veel 
verschillende honden en hon-
denrassen te zien. Je kunt infor-
matie krijgen over de aanschaf, 
de verzorging, de opvoeding en 
de training van een hond. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur wor-
den niet alleen demonstaties ge-
geven van de hondensporten 
Rally-O, Hoopers, Behendigheid 
en Fun, maar onder leiding van 
de instructeurs kunnen de bezoe-
kers ook de verschillende sporten 
met hun hond uitproberen. Rond 
het middaguur is er een Rassen-
parade. De hele dag door wordt 
een demonstratie hondenmassa-

ge gegeven en kunnen bezoekers 
hun hond (met stamboom en 
zonder stamboom) laten keuren 
en krijgen daarvan een keurings-
rapport. Op het veld staan infor-
matiestands en zijn leuk honden-
spulletjes te koop. De Dag van de 
Hond is gratis toegankelijk. De in-
gang naar het parkeerterrein ligt 
op de hoek van de Kanaaldijk 
Heiloo en Boekel Akersloot, te-
genover Boekel 39, Akersloot. Kijk 
voor meer informatie en de tijden 
van het programma op: www.kc-
wf.nl/kring-heiloo/nieuws/. (foto: 
aangeleverd)

Op zoek naar de houtsnip
Bijzondere avondexcursie
op buitenplaats Woestduin
Regio - Op zaterdag 25 mei 
om 21.00 uur neemt boswach-
ter Jeroen Engelhart van Land-
schap Noord-Holland belang-
stellenden mee en gaan ze tij-
dens de schemering op zoek 

naar de houtsnip. Een bijzon-
dere ervaring! 
De houtsnip is een vogel die 
we niet vaak te zien krijgen. Tot 
op het laatste moment blijft hij 
zitten, om opeens vlak voor je 

voeten weg te vliegen. Alleen 
tijdens het broedseizoen laat 
hij zich wat vaker zien, vooral 
tijdens de schemering. Het ge-
drag is dan heel opvallend, ook 
maakt hij een heel apart geluid. 
Op buitenplaats Woestduin 
broedt er ieder jaar een aantal.  
Natuurlijk besteedt de bos-
wachter tijdens de wande-
ling ook aandacht aan andere 
broedvogels, zoals de boom-
klever. Die doet z’n naam eer 
aan door de manier waarop 
hij naar voedsel zoekt. Buiten-
plaats Woestduin is sowieso 
een heerlijke plek om te wan-
delen.
Zin om mee te gaan? Reserveer 
een plek op www.gaatumee.nl.
Wanneer: Zaterdag 25 mei 2019 
van 21.00 tot 22.30 uur.
Vertrekpunt: Parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4, 2114 BJ Vogelen-
zang. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl. (foto: Ilse Miedema)

Mindful 
wandelen door 
de duinen
Regio - Op zondag 26 mei organi-
seert het IVN Zuid-Kennemerland 
een ontspannende wandeling 
door de Bloemendaalse duinen. 
De deelnemers gaan hun zintui-
gen aanzetten en heerlijk genie-
ten van de natuur. Mindful wan-
delen klinkt wellicht wat vreemd 
in de oren, maar is in de praktijk 
een zeer rustgevende manier om 
de hectiek van alledag los te la-
ten. Bij deze excursie gaat het dan 
ook niet alleen om het wandelen, 
maar vooral ook om het beleven 
van de omgeving en het aanwe-
zig zijn in het hier en nu. Gehol-
pen door aanwijzingen en kleine 
opdrachten van de natuurgidsen, 
ervaren de deelnemers de rijk-
dom der natuur: de weidsheid of 
de beslotenheid van de verschil-
lende landschappen, de zacht-
heid van mos, het geklop van 
een specht in de verte. De activi-
teit loopt door een gevarieerd ge-
bied met duinen, bos, zandvlakte 
en water. Laat je overweldigen tij-
dens deze heerlijke avondwande-
ling! Ervaring met mindfulness is 
niet nodig. Goede loopschoenen 
wordt aangeraden. Dit is een ex-
cursie in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Vooraf aanmel-
den is gewenst. Deelname is gra-
tis. De groep verzamelt om 20.30 
uur bij duiningang Bleek en Berg 
(Bergweg 60, Bloemendaal). De 
excursie zal ongeveer 1,5 uur du-
ren. Aanmelden en meer infor-
matie via www.np-zuidkenne-
merland.nl of tel. 023-5411123. 
(foto: aangeleverd)

Quote hoofdredacteur Sander Schimmel-
penninck te gast in Bloemendaal

De hoofdredacteur van Quote en 
de ‘dominee van de Zuidas’ stel-
len in hun boek ‘Elite gezocht’ dat 
elke maatschappij behoefte heeft 
aan een goed functionerende eli-
te. 
Tegelijk zien zij dat er een toene-
mende vervreemding is ontstaan 
tussen de elites en het volk, maar 

ook tussen de elites onderling. 
Wat maakt een goede elite en 
hoe zou een moderne, ene twin-
tigste-eeuwse elite zich moeten 
gedragen? 
Aan de hand van een viertal �c-
tieve personages die het bepaald 
niet �ctieve verhaal van onze eco-
nomische elite vertellen probe-

ren zij een antwoord op die vra-
gen te formuleren. 
Schimmelpenninck is een telg uit 
het adellijke geslacht Schimmel-
penninck en zoon van de oud-
rentmeester van kasteel Twic-
kel ir. Albert Hieronymus graaf 
Schimmelpenninck en radiologe 
Marie Liesbeth Henriëtte Helène 
Schei�ers. Na zijn jeugd in Die-
penheim studeerde hij rechten 
aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam en in Milaan. Hij was lid 
van het Rotterdamsch Studen-
ten Corps. Na zijn studie werk-
te Schimmelpenninck drie jaar 
als advocaat op de Amsterdam-
se Zuidas. Daarna begon hij met 
zijn studievriend Jaap Reesema 
een pizzarestaurant in Amster-
dam. In 2013 begon hij als redac-
teur bij Quote, enkele jaren later 
werd hij daar hoofdredacteur. Hij 
is regelmatig te gast bij talkshows 
als DWDD, Pauw en Jinek. 
Areopagus is een gesprek over 
wat iemand beweegt, over zijn of 
haar achtergrond, over doelen en 
idealen en de praktijk van het le-
ven in onze huidige maatschap-
pij, in onze wereld. 
Van Nieuwpoort probeert ook 
juist het persoonlijke verhaal 
naar boven te krijgen over wat 
de gastspreker drijft en inspireert 
en waarom hij/zij doet wat hij/zij 
doet. In 2019 waren radiopresen-
tator Lara Rense, topfunctiona-
ris Rein Willems en Minister van 
Staat Piet Hein Donner al te gast 
bij Areopagus. 
Meer informatie over Areopagus 
en andere activiteiten staan op 
www.kerkpleinbloemendaal.nl. 
(foto: Tom ten Seldam)

Regio - Op zondag 26 mei om 16.00 uur is Sander Schimmelpen-
ninck te gast bij de maandelijkse Areopagus in het kerkje aan het 
kerkplein in Bloemendaal. Ad van Nieuwpoort, de predikant van 
de Bloemendaalse Dorpskerk, gaat in gesprek met de hoofdre-
dacteur van het zakenblad Quote, Sander Schimmelpenninck, 
die onlangs het boek ‘Elite gezocht’ schreef samen met predikant 
en ondernemer Ruben van Zwieten. Wat maakt een goede elite? 
En hoe zou een moderne, ene twintigste-eeuwse elite zich moe-
ten gedragen? Daarover zal het ook in deze laatste a�evering van 
Areopagus van dit seizoen gaan. Maar ook over wat Schimmel-
penninck drijft om enerzijds de stem van de economische elite te 
zijn en tegelijk deze elite zo te bekritiseren?

Regio - Zondag 26 mei vindt het 
Korenfestival Van Dorp Tot Kust 
plaats met 22 gevarieerde koren 
(o.a. Nortada en de Skulpers uit 
IJmuiden), 850 deelnemers op 7 
verschillende locaties in Castri-
cum/Bakkum. Het festival wordt 
geopend door burgemeester 
Toon Mans om 11.45 uur op het 
plein voor Hotel Fase Fier/Res-
taurant Apicius in Castricum/Bak-
kum op het hoofdpodium. 

IJmuidense 
koren op 
festival
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 OPEL MOVANO: VEILIG EN VOLLEDIG CONNECTED
    VEILIGHEID VOOR ALLES: DODEHOEKWAAR-
SCHUWING, ACHTERUITKIJKCAMERA, ZIJWIND- 
en rijstrookassistentieVolledig connected: Navi 
50 IntelliLink Pro met Apple CarPlay en Android 
AutoGeschikt voor elk doel: vier lengtematen, 
drie hoogtematen en meer dan 150 varianten 
af fabriek leverbaarMobiel kantoor: slimme op-
bergmogelijkheden zoals FlexTray-dashboard-
kastjeAantrekkelijk: kenmerkend Opel-front met 
fraaie LED-dagrijverlichting

    MOVANO COMPLETEERT 
ALS GROOTSTE VARIANT 
HET VERNIEUWDE 
BEDRIJFSWAGENAANBOD
    De Movano is gebruiksvriendelijker en moder-
ner dan ooit. Talrijke assistentiesystemen en 
nieuwe technologie maken de werkdag pret-
tiger en veiliger. Het ‘Rear Vision’-camerasys-
teem bijvoorbeeld, zorgt dat de bestuurder on-
derweg goed zicht heeft op de situatie achter 
de auto. Ook Blind Spot Alert (dodehoekwaar-
schuwing) en Lane Departure Warning (rij-
strookassistentie) verhogen de veiligheid. Te-
vens profi teren bestuurders in de nieuwe Opel 
Movano van optimale connectiviteit, een draad-
loze smartphonelader en infotainment via Ap-
ple CarPlay en Android Auto, te bedienen via 
de 7-inch touchscreen.

    Lengte- en hoogtematen
    De nieuwe Movano is net als voorheen be-
schikbaar in vier lengte- en drie hoogtematen. 
Het maximaal toelaatbare gewicht bedraagt 
4,5 ton en het maximale laadvolume 17 m3. 
Meer dan 150 carrosserie- en ombouwvarian-
ten zijn af fabriek leverbaar en afhankelijk van 
de variant kan de Movano tot wel vijf europal-
lets vervoeren.

    Mobiel kantoor
    De cabine is ingericht als ‘mobiel kantoor’. 
Er zijn 22 compartimenten om benodigdhe-
den op te bergen. Slimme vindingen als het 
FlexTray-dashboardkastje, met een inhoud 
van maximaal 10,5 liter en dat als een lade 
is te openen en sluiten, maken de werkdag 
nog prettiger.
    De luchtgeveerde bestuurdersstoel zorgt dat 
de bestuurder altijd comfortabel onderweg is. 
De nieuwe Movano is direct herkenbaar aan 
de grote, diepe grille met het Opel-logo pro-
minent in het midden.
    De uiteinden van de ‘bliksemschicht’ in 
het Opel-logo sluiten naadloos aan op de 
LED-dagrijverlichting die in de koplampen 
geïntegreerd is.

    ‘Ideale collega’
    “De nieuwe Opel Movano is een fi jne collega, 
ideaal voor zelfstandige ondernemers. Tech-
nici richtten zich op het verder optimaliseren 
van de auto tot een supereffi  ciënt totaalpak-
ket. “Dat blijkt onder meer uit de hoeveelheid 
assistentiesystemen en nieuwe technologie, 
evenals de verbeterde ergonomie en vele op-
bergmogelijkheden”, zegt Tobias Stöver, LCV 
Group Manager van Opel.
     
    “Met de Movano zetten we onze groeistrategie 
voor lichte bedrijfswagenmarkt voort. Samen 
met de onlangs geïntroduceerde, nieuwe Vi-
varo en Combo heeft Opel nu het jongste aan-
bod van lichte bedrijfswagens op de markt.”   

 ■  De Opel Movano in drie uitvoeringen beschikbaar. (FOTO: PR)   

 AGENDA
    Wat is er te doen, zien en te beleven in 
de autobeminnend Nederland. Zie hier de 
agenda voor maanden juni en juli 2019.

•     01-06-2019 Elfsteden Oldtimer Rally in 
Wijckel (Friesland)

•     02-06-2019 PUUR Porsche Treffen Best 
(Noord-Brabant)

•     02-06-2019 DNRT Endurance op Cir-
cuit Zandvoort. De wedstrijd kent een 
lengte van 6 uur. Spannende inhaal-
acties op het circuit en uitdagende “ 
pitstops” in de pitlane. De toegang tot 
dit evenement is gratis: duinen, hoofd-
tribune en paddock zijn vrij toeganke-
lijk. Toeschouwers die met de auto ko-
men, kunnen voor € 6,00 per voertuig 
op het parkeerterrein achter de hoofd-
tribune parkeren.

•     07 t/m 09-06-2019 Pinksterraces op 
Circuit Zandvoort. Tijdens dit evenement 
komen de volgende series in actie: Por-
sche Carrera Cup Benelux Marcel Albers 
Memorial Trophy - Formula Ford, Histo-
ric Monoposto Racing, Clio Cup Cen-
tral Europe, STWC en FunCup UK.

•     10-06-2019 Volvodrive Treffen Best 
(Noord-Brabant)

•     13-06-2019 Robotic Process Automation 
(RPA) in de praktijk Utrecht (Utrecht)

•     14-07-2019 DNTD Dutch National Tri-
umph Day Doorn (Utrecht)

•     07-09-2019 Internationale Meeting 
Karmann Ghia Club Nederland Hoorn 
(Noord-Holland)

•     13-09-2019 truckshow odoorn Odoorn 
(Drenthe)   

 GROEN LICHT DOOR SLIMME AUDI TECHNIEK
    Na een succesvolle lancering in de Verenigde 
Staten introduceert Audi Traffi c Light Informati-
on nu in Europa. Audi rust vanaf juli een aantal 
nieuwe modellen uit met deze spraakmakende 
techniek. Door data slim te verwerken weet de 
auto wanneer verkeerslichten op groen sprin-
gen, zodat de bestuurder daarop kan anticipe-
ren. Rijden in steden wordt zo meer ontspan-
nen en effi ciënt.

    Ingolstadt - de thuisbasis van het merk - wordt 
de Europese proeftuin voor deze V2I-technologie 
(Vehicle to Infrastructure). Andere Europese ste-
den volgen later. Audi is de eerste fabrikant ter 
wereld die zijn serieproductiemodellen via een 
netwerk verbindt met verkeerslichten in steden.
    Audi introduceerde de zogeheten 
Time-to-Green-technologie in 2016 in de Ver-
enigde Staten. Dit geavanceerde systeem telt bij 
het naderen van, of stilstaan bij een rood licht 
via de Audi virtual cockpit of het head-up dis-
play af naar het moment dat het licht op groen 
springt. In de VS ondersteunen al meer dan 5.000 
kruispunten met verkeerslichten de technologie. 
Audi biedt er sinds februari dit jaar een extra 
feature: Green Light Optimized Speed Adviso-
ry, kortweg GLOSA. Het doel van deze innova-
tie is vooral om het rijden op de ‘groene golf’ 
mogelijk te maken. Het systeem informeert hier-
toe de bestuurder over de ideale snelheid die 
hij moet aanhouden om het volgende verkeers-
licht bij groen te bereiken.
    Audi gaat nu zowel Time-to-Green als GLOSA 
inzetten voor de Europese pilot in Ingolstadt. De 
techniek is vanaf juli dit jaar beschikbaar voor 
de Audi A4, A6, A7, A8, Q3, Q7, Q8 en e-tron 
en is dan gekoppeld aan het ‘Audi connect Na-
vigation & Infotainment’ en het optionele ‘came-
ra-based traffi c sign recognition’.

    Europa versus Noord-Amerika
    “Deze geavanceerde V2I-technologie komt twee 
jaar later in Europa beschikbaar dan in de VS 

omdat de uitdagingen om V2I goed te laten wer-
ken hier veel groter zijn dan daar”, legt And-
re Hainzlmaier, hoofd ontwikkeling van de af-
deling Apps, Connected Services en Smart City 
bij Audi uit. “In Europa heeft de verkeersinfra-
structuur zich veel meer lokaal en decentraal ont-
wikkeld dan in Noord-Amerika - met een grote 
verscheidenheid aan verkeerstechnologieën als 
gevolg. Hoe snel andere Europese steden kun-
nen worden verbonden met V2I, hangt vooral af 
van een intensieve samenwerking. Een succes-

volle uitrol van deze technologie is alleen moge-
lijk als ze de infrastructuur gaan standaardiseren 
en de verkeerslichten digitaliseren.”
    Stadsverkeer zal op de lange termijn kunnen pro-
fi teren van de technologie van Audi. Wanneer 
auto’s geanonimiseerde gegevens naar de infra-
structuur sturen, kunnen verkeerssignalen fl exi-
beler werken. Elke bestuurder kent de volgende 
situatie: ‘s avonds wacht je voor een rood licht - 
terwijl er in de verste verte geen andere auto te 
zien is. Verkeerslichten die zijn aangesloten op 

een netwerk zouden dan kunnen reageren op 
basis van de vraag.
    “Stop-and-go verkeer in steden is vervelend,” ver-
volgt Andre Hainzlmaier. “De groene golf wordt 
door bestuurders hoog gewaardeerd, maar daar 
zijn er nog te weinig van. Met Traffi c Light Informa-
tion rijd je effi ciënter en meer ontspannen omdat 
je 250 meter voor een verkeerslicht al weet dat 
het op groen staat of springt. In de toekomst kun-
nen geanonimiseerde data helpen om verkeers-
lichten nog beter op elkaar af te stemmen.”   

 ■  Audi is introducing the vehicle-to-infrastructure (V2I) service "Traffic Light Information" to Europe. Starting this summer Audi will network new models with the traffic lights in 
Ingolstadt/Germany; further European cities will follow from 2020 onwards. Then cars will be more likely to catch a "gre (FOTO: ALEXANDER HEROLD)   
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