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Lekker languit op het strand
IJmuiden - De eerste tropische 
dag van dit jaar is een feit. Zon-
dagmiddag tikte de thermome-
ter in De Bilt de dertig graden 
aan. Weliswaar was het op het 
IJmuider strand net iets koeler, 
maar ook hier was het zeker goed 

toeven, getuige de grote druk-
te. Wie zondag met de auto naar 
het strand wilde, liep het risico 
op flinke vertraging, maar wie er 
eenmaal was kon onbezorgd ge-
nieten. 
Volgens een woordvoerder van 

de IJmuider Reddingsbrigade 
hebben zich geen noemenswaar-
dige incidenten voorgedaan; 
de inzet van de vrijwilligers was 
vooral nodig voor kleine EHBO-
verzoeken. 
Opvallend: normaal gesproken 

komen er op een drukke strand-
dag regelmatig meldingen bin-
nen van vermiste kinderen, zon-
dag waren het twee volwassen 
zussen die elkaar uit het oog wa-
ren verloren. (foto: Erik Baalber-
gen)

Met OIG naar popfestival Funpop
Velsen - Zaterdag 25 mei werd 
weer het meest sympathieke 
popfestival van Nederland ge-

houden in Horst in Noord Lim-
burg. Wel een klein stukje rijden 
dus. Met 33 deelnemers en 11 be-

geleiders was OIG-IHD in vijf bus-
jes afgereisd en hebben zij het 
festival van A tot Z meegemaakt. 

Funpop is een tweedaags muziek 
festival voor mensen met een be-
perking.
De line-up van artiesten loog er 
niet om. Zo traden op 2 Brothers 
on the 4th floor, Nick & Simon, 
Samantha Steenwijk, Davina Mi-
chelle en  Dries Roelvink.
Naast deze optredens was er op 
het festivalterrein van alles te be-
leven zoals; een Rockcafé, waar 
je zelf  muziek mocht maken, 
een silent disco, een relax strand 
om bij te komen, een mini ker-
mis, maar ook een survivalpar-
cours om je conditie te testen en 
nog veel meer. Maar voor de Vel-
sense deelnemers was het optre-
den van Nick en Simon toch wel 
het absolute hoogtepunt. En zo-
als de gastheren het festival afslo-
ten riepen  ook onze festivalgan-
gers in koor: Tot volgend jaar tot 
Funpop!

Wilt u OIG-IHD helpen zulke uit-
stapjes ook in de toekomst moge-
lijk te maken, doneer dan uw ou-
de kleding in één van de onder-
grondse kleding containers in de 
gemeente, want daarmee finan-
cieren zij hun werk voor ouderen 
en gehandicapten. Doe wel de 
kleding goed verpakt in een vuil-
niszak en stop geen vuil in onze 
containers. 

Ook kan OIG/IHD altijd vrijwilli-
gers gebruiken als chauffeur op 
één van de rolstoelbussen, in de 
kleding-ophaaldienst of in één 
van de andere vrijwilligersfunc-
ties. Heeft u een dagdeel over, 
zoek contact via 0255-515133 
tussen 08 en 14 uur of via info@
oig-ihd.nl. (foto: aangeleverd)
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• Zowel gemeente Velsen als de visserij-
sector van IJmuiden zijn nauw betrok-
ken met het opruimen van het afval van 
de ramp met de MSC Zoë. Wethouder 
Dinjens pleit voor steviger regels voor 
containervervoer en een ruimhartige 
vergoeding voor het programma Fishing 

For Litter dat belangrijke bijdrage levert 
de Noordzee schoon te maken.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Aan de slag 
Gemeente Velsen heeft een reeks aan tra-
jecten en projecten gestart om deze lang-
durig werklozen een kans te geven op de 
arbeidsmarkt. Deze succesvolle projecten 
zijn Velsen in beweging, Velsen in groen, 
Velsen aan de slag, Zorgpoort en Telstar@
Work. Wethouder Marianne Steijn: ‘Men-
sen die problemen hebben te overwinnen 
worden met behulp van onze projecten 
begeleid naar werktrajecten.’
Aankomende drie weken laten we een 
deelnemer aan het woord over zijn erva-
ring met de  projecten. Deze week is Step-
hen Cassidy aan het woord die deel nam 
aan Velsen aan de slag en Zorgpoort.
Stephen Cassidy (56 jaar, woont in IJmui-
den): ‘begin de dag met een lach’

Twee jaar geleden stopte ik noodgedwongen 
met mijn werk als webdesigner. Mijn vrouw, 
tien jaar lang mijn danspartner, werd ziek. 
Uitgezaaide longkanker. In het jaar dat ons 
nog samen restte trouwden we in het Anto-
ni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Eenmaal 
thuis bestond er geen dag of nacht meer.  Ze 
had constant verzorging nodig. Een trauma-
tische tijd voor ons gezin.  

Na haar overlijden zat ik met mijn hoofd in 
mijn handen op de bank. Drie maanden stre-
ken doelloos voorbij. Tot ik bij toeval een buc-
ket-list van mijn vrouw tegenkwam. Slechts 
voor 1/5 afgemaakt. Dat doet je huilen en ook 
beseff en dat het leven zo voorbij is. 

Ik wilde weer van betekenis zijn en ging aan 
de slag als vrijwilliger voor Socius waarbij ik 
ernstig zieke mensen en hun verzorgers on-
dersteunde. Als geen ander wist ik wat hun 

pijn en behoefte was. Ik gaf hen ruimte om 
emoties te uiten, nam verzorgende taken 
over, zodat de partner even het huis uit kon. 
Ik besefte dat ik iemand helpen die ziek is 
veel waardevoller vind dan op een kantoor 
werken aan wereldwijde IT-opdrachten. 
Het leven overkwam me al die tijd en ik heb 
de  kansen die voorbij kwamen gepakt. Maar 
nu wilde ik bewust een volgende stap van-
uit mijn gevoel zetten. Vooruit willen, le-
ren, groeien zit in mijn genen gelukkig. Toen 
kreeg ik van de Gemeente Velsen een uitno-
diging voor de groepstraining ‘Velsen aan de 
slag’. Twee motiverende, positieve life coa-
ches hielpen me zes weken,  vier dagen per 
week om onder meer uit m’n comfortzone te 
komen en mezelf te presenteren. 

Na de emotioneel zware gebeurtenis met 
mijn vrouw ben ik gaan stotteren. Toch durf 
ik weer te laten zien wie ik ben. ‘s Avonds 
werk ik als dansdocent. Ik moet natuurlijk 
wel de Salsa en Bachata duidelijk uitleggen 
aan mijn cursisten. Ik zag dat de training ook 
andere mensen hielp om uit een donker gat te 
komen. De beste tip tijdens de training was 
voor mij: ‘Begin de dag met een lach’. Dat lijkt 
een open deur. Maar het helpt me zo om na 
het wakker worden even een grappig fi lmpje 
te bekijken. 

Nu doe ik voor 16 weken mee aan het pro-
ject Zorgpoort waar bij de Gemeente Vel-
sen en Zorgbalans samenwerken om men-
sen in de zorg aan het werk te krijgen. Welke 
hulp ik kan bieden maakt niet zoveel uit. Of 
ik schoonmaak,  een luier verschoon, of een 
luisterend oor bied. Het is niet zomaar werk, 
ik help iemand!  Foto Mark Sassen

Aanpassingen bushaltes
De toegankelijkheid van openbare voor-
zieningen voor mindervaliden is van groot 
belang. Dit geldt ook voor het openbaar 
vervoer. In Velsen liggen nog enkele bus-
haltes die niet goed toegankelijk zijn 
voor (visueel) gehandicapte personen. 
In IJmuiden zijn dit de haltes Logger-
straat en Stationsstraat. In Velserbroek 
zijn dit de haltes Zwanebloemplantsoen, 
Florapad, Dammersboog, Vromaadweg, 
Velserbroek Centrum en Velserbroekse 
Dreef. 

In de week van 3 juni starten we in IJmui-
den met de werkzaamheden aan de haltes 
om ze toegankelijker te maken voor (visu-
eel) gehandicapten. De werkzaamheden du-
ren ongeveer zes weken duren en leiden naar 
verwachting niet of nauwelijks tot verkeers-
hinder. Tijdens de werkzaamheden aan een 
halte stoppen de bussen waar mogelijk vlak 
voor of vlak na de halte. 

De aanpassingen aan de bushaltes worden 
bekostigd vanuit een subsidieregeling van de 
Provincie Noord-Holland. 

Verwijzing alternatieve route 
tegen sluipverkeer in woonkern 
Velsen-Noord
Op dinsdag 11 juni wordt bij wijze van proef 
een verwijssysteem voor de alternatieve 
route in Velsen-Noord geplaatst. Het sys-
teem gaat automobilisten die van het Tata 
Steel terrein komen bij drukte op de regu-
liere route Wenckebachstraat/Rijk de Waal-
weg/Velsertraverse (N197) (route A) ver-
wijzen naar een alternatieve route via het 
bedrijventerrein De Grote Hout (route B). 
Hierdoor wordt tegengegaan dat auto-
mobilisten door de woonkern van Velsen-
Noord rijden om bij de snelweg A22 te ko-
men. Het terugdringen van dit sluipverkeer 
komt de leefbaarheid in de woonkern ten 
goede.

Het systeem bestaat uit twee informatiescher-
men, waarop bij drukte/vertraging op de route 
Wenckebachstraat/Rijk de Waalweg/Velser-
traverse wordt verwezen naar de alternatieve 
route. De informatieschermen komen te staan 
langs de Breedbandweg voor het kruispunt 
BreedbandwegWenckebachstraat/Grote Hout 
of Koningsweg en langs de Wenckebachstraat 
voor het kruispunt Wenckebachstraat/Staal-
havenweg. De alternatieve route leidt via de 
Staalhavenweg, de Noordersluisweg, de Con-

cordiastraat, de Wijkermeerweg en de Basis-
weg naar de Lijndenweg. Hier kunnen automo-
bilisten kiezen om de A22 op te gaan of om via 
de Parallelweg, de Wijkermeerweg en de Noor-
derweg naar de A9 te rijden. De route tot aan de 
Lijndenweg wordt verwezen d.m.v. bordjes.
Als er op de route via de Lijndenweg ook ver-
traging optreedt zal het systeem niet gaan ver-
wijzen. Dit om te voorkomen dat automobilis-
ten die verwezen worden naar de alternatieve 
route, op de Lijndenweg alsnog in de fi le komen 
te staan. 
De informatie is gebaseerd op gegevens uit 
smartphones en navigatiesystemen. Hiermee 
kunnen reistijden en vertragingen gemeten 
worden, die gebruikt worden om het systeem 
aan te sturen.
Het gaat om een proef die 16 weken zal duren. 
Om het systeem te kunnen evalueren wordt ge-
registreerd hoe vaak naar de alternatieve rou-
te is verwezen en hoeveel voertuigen vanaf de 
Wenckebachstraat Velsen-Noord inrijden.
Automobilisten worden opgeroepen nooit door 
de woonkern van Velsen-Noord te sluipen. Wie 
per auto het Tata-terrein verlaat, wordt na-
drukkelijk verzocht de omleidingsroute te vol-
gen als deze wordt verwezen. 
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 Zwem4daagse kaartverkoop 
gestart!
Van 1 t/m 5 juli is er  alweer voor de 30e 
keer zwem4daagse in het zwembad De 
Heerenduinen.
Heb je je zwemdiploma? Kom binnen of bui-
ten zwemmen en laat je vlinder- of school-
slagslag, borstcrawl, of rugslag zien! 

Je kunt starten:                                                                                                                              
Maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur
Maandag t/m vrijdag  tussen 17.00-20.00 uur. 
Dinsdag  t/m vrijdag tussen 9.00-10.00 uur

Dit zijn de zwemafstanden                                                                                               
Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baan-
tjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65-plussers 

zwemmen 250 meter (10 baantjes), maar meer 
mag natuurlijk ook!

Bijdragen                                                                                                                               
Volwassenen betalen €11,00. Voor kinderen 
geldt een speciaal schooltarief van €5,50 inclu-
sief een blinkende medaille die, let op!, alleen 
op vrijdag wordt uitgereikt. Kinderen melden 
zich aan via www.sportpasvelsen.nl. Volwasse-
nen kunnen zich vanaf vrijdag 31 mei a.s. via de 
receptie aanmelden. 
Kom de zwemmers gezellig aanmoedigen. 
Op het buitenterrein is van alles te doen.                                     
Het belooft weer een leuke week te worden die 
je niet wilt missen1

Sessies woensdag 12 juni 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De verga-
dering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeente-
raad. Open de vergaderkalender en klik vervol-
gens op de datum en de zalen van deze sessies. 
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raad-
zaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-
plein.tv.

Agenda 12 juni
Planontwikkeling Hofgeest
Er ligt een plan voor om woningen te bouwen 
in Hofgeest. Het plan bestaat uit Hofgeest 
West en Hofgeest VSV en omvat 380 wonin-
gen waarvan 86 sociale huurwoningen. Op 16 
april hebben de ontwikkelaars samen met de 
gemeente een inloopbijeenkomst georgani-
seerd. De schriftelijk verzamelde opmerkin-
gen van deze bijeenkomst zijn onderdeel van 
de uitwerking van de planontwikkeling. Er zijn 
binnen het plan enkele verschillen met het ont-
werp-ontwikkelingsplan die de gemeenteraad 
in 2011 heeft vastgesteld, deze aanpassing ligt 
nu voor.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Vrijgeven voorbereidings-krediet sport-
park Zeewijk Impuls voor de Buitensport 
De gemeenteraad heeft een bedrag van 
€ 295.000, - vrijgemaakt voor de verhuizing van 
kor� alvereniging DKV van sportpark Schoo-
nenberg naar sportpark Zeewijk. De verhuizing 
van DKV gaat vooraf aan de herinrichting van 
sportpark Schoonenberg, waarvoor in de 2e 
helft van 2019 een voorstel aan de raad wordt 
voorgelegd. De verhuizing van DKV maakt on-
derdeel uit van de uitvoering van de Agenda 
Sportaccommodaties 2018-2022 “Ruimte voor 
de sport!”. Het toevoegen van de vereniging is 
een belangrijke stap naar het multifunctione-
ler maken van sportpark Zeewijk. 
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Jaarstukken 2018 Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af aan 
de raad over het gevoerde beleid. In het jaarver-
slag wordt gerapporteerd over de resultaten op 
de diverse beleidsterreinen. In de jaarrekening 
wordt een fi nanciële verantwoording afgelegd. 
De jaarrekening is door de accountant gecon-
troleerd en brengt daarover verslag uit. Dit ver-
slag wordt besproken met de accountant en de 
portefeuillehouder in de vergadering van de 
rekenkamercommissie. De rekenkamercom-
missie brengt advies uit aan de gemeenteraad 
over de jaarstukken. In het raadsvoorstel wordt 
ook aan de raad gevraagd een aantal voorstellen 
goed te keuren waaraan het positieve resultaat 

over 2018 uitgegeven kan worden. 
Rooswijkzaal: 19.30- 21.00 uur

A) Mobiliteitsagenda Velsen 
(begint om 21.30 uur)
Omdat het einde van de looptijd van het hui-
dige Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) 
is een nieuwe beleidsagenda opgesteld voor de 
komende jaren: de Mobiliteitsagenda Velsen. 
Deze agenda is tot stand gekomen na een uitge-
breide inspraak door inwoners. De raad geeft in 
deze sessie een (voorlopig) oordeel over de Mo-
biliteitsagenda Velsen.
Raadzaal: 21.30-22.30 uur (kan eerder of later 
afgelopen zijn)

B) Tracé doorfi etsroute IJmond 
(begint om ongeveer 22.30 uur)
In de vergadering van 22 februari 2018 is de 
snelfi etsroute IJmond in de gemeenteraad 
van Velsen behandeld. Naar aanleiding van de 
routekeuze heeft de Fietsersbond bezwaar ge-
maakt tegen de route door Driehuis en Sant-
poort. De raad heeft de voorgestelde tracékeuze 
door de kernen als voorkeurstracé aangewe-
zen, met de afspraak dat voor het defi nitieve 
tracé nog nader overleg gevoerd moest worden. 
In samenspraak met de Fietsersbond ligt er nu 
een nieuw voorstel voor de tracékeuze.
Raadzaal: 22.30-23.00 uur (kan eerder of later 
beginnen)

Evaluatie standplaatsenbeleid 
De vraag is of het standplaatsenbeleid uit 2011 
nog altijd aansluit op de behoefte van de onder-
nemers. De raad heeft de opdracht meegegeven 
om in gesprek te gaan met standplaatsonder-
nemers en winkeliersverenigingen over de er-
varingen en knelpunten met standplaatsen in 
de gemeente. De conclusies en aanbevelingen 
van deze evaluatie worden in de vorm van uit-
gangspunten aangeboden voor een discussie 
in de raad. De uitkomsten van deze bespreking 
worden meegenomen in het nieuw op te stellen 
standplaatsenbeleid.
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur

Groenstructuurplan - Visie
In het raadsakkoord en het collegeprogramma 
spreken college en gemeenteraad grote ambi-
ties uit als het gaat over groen in de gemeen-
te en tegengaan van klimaatverandering. Het 
voorstel dat nu voorligt heeft als doel de be-
staande kwaliteit van het landschap en groen 
nu en in de toekomst te behouden. In het nieu-
we plan  worden de kansen voor  klimaatadap-
tatie op het gebied van groen en water benut en 
werken we toe naar een klimaatbestendige ge-
meente.

Het voorstel is al eerder besproken in de raad 
op 16 mei.  Een aantal aanpassingen zijn ver-
werkt en in deze sessie wordt de aangepaste Vi-
sie het raadsvoorstel besproken. 
Rooswijkzaal: 21.30 – 23.00 uurmende jaren. 

Sessies woensdag 13 juni 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Perspectiefnota 2020-2023 gemeente 
Velsen
De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en fi -
nancieel kader voor de begroting 2020. De per-
spectiefnota geeft een overzicht van de beleids-
keuzes van de gemeente, de prioriteiten die 
worden gesteld  en voorstellen met fi nanciële 
consequenties voor de komende jaren. Daar-
bij worden voor het dekken van de aanvullende 
kosten een aantal bezuinigingen voorgesteld.

Behalve het stellen van politieke vragen is deze 
sessie bedoeld om in gesprek te gaan met an-
dere fracties om gemeenschappelijke wensen 
te bespreken zodat deze voor de raadsvergade-
ring op 4 juli 2019 uitgewerkt kunnen worden 
in moties en amendementen. Op deze wijze kan 
de gemeenteraad prioriteiten aangeven en wij-
zigingen aanbrengen. 

Traditiegetrouw vinden de Algemene beschou-
wingen plaats bij de Perspectiefnota. Bij deze 
beschouwingen vertellen de politieke partijen 
hun visie op de gemeente Velsen voor de ko-
mende jaren. 

Maandag 10 juni 2019 is het tweede Pink-
sterdag. Op deze dag haalt HVC geen afval op. 
HVC komt op een andere dag langs dan u ge-
wend bent. Wilt u weten op welke dag HVC 
uw minicontainer komt legen? Download de 
HVC afval-app of kijk in de online afvalka-
lender en vul uw postcode en huisnummer 
in. Met de HVC afval-app kunt u voortaan al-
tijd een melding krijgen wanneer HVC langs-

komt om uw minicontainer te legen. Ook kunt 
u opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations Tweede 
Pinksterdag gesloten
De afvalbrengstations zijn gesloten op maan-
dag 10 juni. Kijk voor de openingstijden in de 
HVC afval-app of kijk op hvcgroep.nl. 

 Check de afvalkalender 
rond feestdagen! 

wist je dat...
in de gemiddelde 
restafvalbak nog 32% gft  
en etensresten zit?

Tip: doe ook je etensresten  
in de gft-bak, wij maken er groen 
gas en compost van!
in de gft-bak, wij maken er groen 

hvcgroep.nl

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of 
problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970 
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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 belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende 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, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-

vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Nabij Briniostraat 12, voortzetting tij-
delijk (5 jaar) gebruik als schoolplein 
en plaatsing hekwerk (27/05/2019)
11390-2019
IJmuiderstraatweg 155, veranderen wo-
ning (inpandig en voorgevel), plaatsen 
dakopbouw (28/05/2019) 12339-2019
Boerhaavestraat 11, plaatsen dakopbouw 
(28/05/2019) 18547-2019

Velsen-Zuid
De Ven, afwijken bestemmingsplan voor 7 
evenementen (periode 1 juni t/m 23 juni 2019 
inclusief parkeren en op- en a� ouwperiode) 
(29/05/2019) 9614-2019

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 14, vergroten bestaande 
kapconstructie (27/05/2019) 14524-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, verruimen ope-
ningstijd tot 01:30 uur i.v.m. het evenement 
‘Midzomernachtwandeling’ op 22 juni 2019 
(29/05/2019) 11893-2019  

Velserbroek
Hofgeester Eijnde 20, afwijken bestem-
mingsplan i.v.m. evenement “Soli’s night of 

music” op 25 mei 2019 van 20:00 uur tot ui-
terlijk 01:00 uur (29/05/2019) 12541-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 248 zw, legaliseren dakterras 
(29/05/2019) 2818-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het onder-
staande besluit gedurende zes weken na 
de dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen of burge-
meester van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

Velsen-Zuid
The Promised Land Open-Air op 8 juni 2019 
van 13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven 
(27/05/2019) 6834-2019

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt op 10 juni 2019 van 10:30 
uur tot 17:30  uur, locatie: Landgoed Duin 
en Kruidberg (28/05/2019) 6140-2019

Driehuis
Avond4daagse IJmuiden/Velsen, van 3 t/m 5 
juni 2019 van 17:30 uur tot 21:00 uur en op 6 
juni 2019 van 17:30
uur tot 22:00 uur, start-fi nish bij K.H.C. 
Strawberries, Waterloolaan 1 (29/05/2019) 
19205-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 25 mei 2019 tot en met 31 
mei 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dolfi jnstraat 230 t/m 308 (even nummers) 
en Waalstraat 2 t/m 80 (even nummers), ver-
bouwen van 80
portiekwoningen tot 94 galerijwoningen 
(25/05/2019) 38597-2019
Sirenestraat 1, plaatsen dakopbouw 
(29/05/2019) 39048-2019
Oosterduinweg 59, legaliseren dakterras 
(29/05/2019) 39296-2019 
Stolstraat 2, nokverhoging, plaatsen dakka-

pel (voorzijde) (30/05/2019) 39357-2019
Kanaaldijk ong., tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
sculptuur (30/05/2019) 39392-2019

Velsen-Noord
Heirweg 2A, aanpassen gevelbeplating bij 
kozijnen (28/05/2019) 38291-2019

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 13, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (28/05/2019) 38167-2019
Bloemendaalsestraatweg 161, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (27/05/2019) 38638-2019
Bloemendaalsestraatweg 167, vervangen re-
clame (28//05/2019) 38508-2019
Vinkenbaan 38, plaatsen dakkapel (voorzij-
de), veranderen entreepui en constructieve 
doorbraak
(29/05/2019) 39030-2019
Duinlustparkweg 73, plaatsen aircobuiten-

unit (29/05/2019) 39335-2019

Santpoort-Noord
Duinmeer, vervangen vogeluitkijkhut 
(27/05/2019) 38566-2019
Crijnssenstraat 16, vervangen voordeur en 
garagedeur (31/05/2019) 39478-2019

Velserbroek
Zadelmakerstraat 64, gebruiken pand voor 
zelfverdedigingslessen en fysieke training 
(28/05/2019) 38321-2019
Velserbroekse Dreef 7, vervangen reclame 
(28/05/2019) 38495-2019
Hillegondswegje 14, oprichten nieuwbouw-
woning (29/05/2019) 39016-2019

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 
Driehuis
Bilderdijklaan 10, vervangen erker, uitbou-
wen 1e verdieping achter met dakterras, 
plaatsen
dakopbouw, vergroten garage inclusief kap 
(28/05/2019) 14741-2019 

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velserbroek
Rijksweg 289, aanvraag standplaats (zonda-
gen) (27/05/2019) 39050-2019
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Vaders kunnen zondag 16 juni (Vaderdag) gratis zwemmen 
in zwembad De Heerenduinen. Een vader die zich met zijn 
kind(eren) die dag bij de kassa meldt hoeft niet te betalen 
(geldig voor jeugd t/m 15 jaar). Overige zwemmers betalen 
het normale tarief.

Het zwembad is op Vaderdag geopend van 09.00 – 17.00 uur.

3 t/m 6 juni Avondvierdaagse Ijmuiden

12 juni Haarlem Night Skate door Velsen
 start sporthal Het Polderhuis

12 juni Nationale buitenspeeldag 

11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Velserbroek

11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Parnassiaschool 

11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Velserbroek

16 juni Vaderdagactie zwembad 
 De Heerenduinen
 www.zwembadvelsen.nl

17 t/m 20 juni Avondvierdaagse Velsen-Noord

28 juni Olympic Velsen
 www.sportloketvelsen.nl                   

Gratis zwemmen voor vaders

Het zonnetje probeert zich al wat vaker te laten zien en dat is mooi, want sinds 
april is het tennisseizoen bij tennispark Velserbeek weer gestart!

Tennis is de 2e sport van ons land, meer dan 1 miljoen mensen staan regelmatig 
op de tennisbaan. De sport is flexibel in te passen in je leven, is goed voor je 
gezondheid en geschikt voor alle leeftijden. 

Wilt u ook af en toe een 
uurtje tennissen, of een 
baan huren voor een heel 
seizoen? Maak dan kennis 
met Tennispark Velserbeek. 
Verscholen in het mooie 
park, dicht bij de kinder-
boerderij, liggen 2 nette 
tennisbanen waar al sinds 
1946 getennist kan worden.

Opladen of juist stoom 
afblazen met een potje 
tennis kan van 1 april tot 
1 oktober. Neem voor 
meer informatie contact 
op met Sportloket Velsen 
0255-567666 of mail naar 
sportloket@velsen.nl.

Lekker buiten tennissen 

Het schoolsportseizoen is alweer bijna voorbij. Als 
laatste staat Olympic Velsen op de kalender. Deze 
vindt plaats op vrijdag 28 juni waar leerlingen uit 
groep 5 van diverse basisscholen aan deelnemen. 
Tijdens dit toernooi zullen de kinderen verschillende 
onderdelen van de atletieksport beoefenen, zoals 
verspringen, hoogspringen, sprint en balwerpen.

Schoolsport 
Olympic Velsen

Dit jaar wordt voor de 30e keer de Zwem4daagse in zwembad De Heerenduinen 
georganiseerd, landelijk is het voor de 40e keer. De Zwem4daagse begint op 
maandag 01 juli en duurt tot en met 5 juli. Er kan gestart worden tussen 17:00 en 
20:00 uur. Tevens bieden we de mogelijkheid om op dinsdag t/m vrijdag tussen 
9.00-10.00 uur en maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur baantjes te komen 
zwemmen.

Van de 5 avonden moeten er minimaal 4 gezwommen worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief van €5,50 inclusief medaille, aan-
melden hiervoor gaat via www.sportpasvelsen.nl. Volwassenen kunnen zich via 
de receptie aanmelden en betalen het normale tarief van €11,00. De voorverkoop 
is al gestart.

De medaille uitreiking is op vrijdag. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn 
van een zwemdiploma. Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten plaats. 
Noteer de datum alvast in de agenda.
Iedereen die de zwemmers wil aanmoedigen is van harte welkom.
Kortom: Een leuke week die niet gemist mag worden!

Zwem4daagse in De Heerenduinen

Zwembad De Heerenduinen en alle sporthallen zijn 
binnen al rookvrij. Wel wordt er nu nog vaak vlak bij 
de entrees van deze gebouwen gerookt. Dit zorgt 
voor een ongewenst rookgordijn waar kinderen 
en volwassenen doorheen moeten voordat ze het 
pand in of uit kunnen. Daarom gaan we nu een 
stap verder. Alle entrees van de sporthallen en het 
zwembad (inclusief de ligweide) zijn vanaf 1 mei 
rookvrij.

Zien roken, doet roken. Kinderen zien dat roken 
blijkbaar gewoon is. Zeker als zij mensen zien 
roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, 
trainers en ouders. Maar roken is niet gewoon. 
Daarom willen we dit zoveel mogelijk terugdringen. 
Kinderen hebben het recht op rookvrij en gezond 
op te groeien. Zo werken we toe naar een rookvrije 
generatie.

Sportaccommodaties 
rookvrij

Woensdag 12 juni staat alles in het teken van buitenspelen, het is dan de nationale 
Buitenspeeldag. Ter ere van dit goede initiatief organiseren buurtsportcoaches uit 
de gemeente een activiteit waarbij kinderen worden gestimuleerd met spelletjes 
die ze buiten kunnen doen. Doel hiervan: meer buitenspelen! 

De activiteit vindt plaats in IJmuiden bij het Gijzenveltplantsen (Stadspark Oost) 
van 15.00-16.30 uur. Deze activiteit is gratis toegankelijk en gericht op kinderen 
van basisscholen uit de gemeente. Kom gezellig buitenspelen! 

Met het oog op de buitenspeeldag organiseert buurtsportcoach Bianca op het 
grasveld naast Sporthal Zeewijk op drie donderdagen een SportMix buitenspelen. 
De data hiervoor zijn 6, 20 & 27 juni van 15.00-16.00 uur. Inschrijven kan via 
www.sportpasvelsen.nl. 

Nationale buitenspeeldag 
& SportMix

Donderdag 23 mei werd de scholentriatlon georganiseerd bij Zwembad 
De Heerenduinen in IJmuiden. 

De triatlon is een activiteit van de schoolsportkalender waarbij kinderen uit 
groep 6 op tijd een parcours afleggen waarbij zij 600 meter rennen, een storm-
baan (met water!) afleggen en tot slot 6 banen zwemmen in het buitenbad. 

In totaal deden er zo’n 188 kinderen mee, van 6 verschillende scholen uit de 
gemeente: de Klipper, de Jan Campert, de Brederode Dalton, de Toermalijn, de 
Pleiadenschool en de Hoeksteen. De activiteit werd afgetrapt met een enthou-
siast welkom door wethouder Bram Diepstraten, daarna volgde een warming 
up gedaan (waar bovengenoemde gewoon aan mee deed). Vervolgens werd 
er in 3 groepen gestart. De eerste kwam al na 10 minuten met blote voeten 
over de finish. Halverwege kwamen er nog wat jongens met al hun kleding 
en schoenen nog aan: “Dit scheelde ons veel tijd, want nu hoefde we niet te 
stoppen bij de tent om onze kleding en schoenen uit te doen! Ik denk dat we 
nu wel veel sneller zijn dan de rest.” 

Vooral het zwem-gedeelte werd als zwaar ervaren, maar ook veel genoemd als 
leukste onderdeel, zelfs boven de stormbaan! 

Nadat iedereen gefinisht was kon er nog lekker vrij worden gezwommen in 
het wedstrijdbad binnen. Tijdens de prijsuitreiking was er een beker voor de 
snelste jongen, het snelste meisje en één voor de snelste school. Tom Slooff en 
Jacky Visser gingen er met de individuele prijzen vandoor, de snelste school 

was de Toermalijn, op zich logisch, want zowel Tom als Jacky zitten op deze 
school, gefeliciteerd! 

De individuele uitslagen zijn terug te vinden via onderstaande link. Door je 
naam/startnummer in te vullen komt de tijd en de plaats naar voren. https://
results.chronotrack.com/event/results/event/event-50273

Scholentriatlon 2019
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Een schip of boorplatform aan het 
eind van de straat… voor bewo-
ners van oud-IJmuiden is het een 
alledaags tafereel. Toen ik zelf zo’n 
dertig jaar geleden nog in oud-
IJmuiden woonde keek ik er nau-
welijks van op als een groot schip 
of een hoge drie- of vierpoot een 
stukje horizon vulde. Het hoor-
de er gewoon bij. Oké, in die tijd 
lag er nog niet dagelijks een fer-
ryschip in je straat. Tegenwoor-
dig hoort het ferryschip bij het 
straatbeeld van de meeste oost-
west lopende straten ten wes-
ten van de Oranjestraat, elke dag 
tussen pakweg half tien en kwart 
over vijf. Afwisselend vullen de 
King en de Princess van DFDS de 
kade van de Felison Terminal, de 
“parkeerplaats aan het einde van 
de straat”. Het levert in elk geval 
typisch IJmuidense plaatjes op. 
Op de foto kijken we westwaarts 
door de Frogerstraat vanaf de 
Oranjestraat.

De aanblik van de Frogerstraat 
zelf is trouwens afgelopen paar 
jaren behoorlijk ten goede veran-
derd. Vóór de Tweede Wereldoor-
log lag het centrum, het kloppen-
de hart van IJmuiden ten westen 
van de Oranjestraat. Het centra-

le plein was het Willemsplein. De 
Frogerstraat liep langs de zuid-
kant van het plein. Het vooroor-
logse Willemsplein lag in het blok 
met onder meer het hoge appar-
tementencomplex aan de Froger-
straat bij het tegenwoordige Tha-
liaplein. Dat complex staat hier 
rechts van het middel op de foto. 
Het Thaliaplein is te zien als ope-
ning tussen de huizen links op de 
foto.

Tijdens de Tweede Wereldoor-
log is het gebied ten westen van 
de Oranjestraat ten prooi geval-
len aan de sloopwoede van de 
Duitsers en de afgezwaaide bom-
men tijdens geallieerde bombar-
dementen op de bunkers en stel-
lingen rond het havengebied. Na 
de oorlog werd IJmuiden her-
bouwd, maar kwam het centrum 
elders. Het gebied ten westen 
van de Oranjestraat werd bedrij-
venterrein. In het kader van het 
nieuwbouwplan ‘Oud IJmuiden’ 
is het gebied de afgelopen jaren 
weer getransformeerd tot woon-
gebied. Hierbij is geprobeerd het 
straatbeeld van oud IJmuiden – 
lange rijen tegen elkaar geplaats-
te panden met een diversiteit aan 
geveltjes – weer terug te bren-

gen. En dat is onder meer in de 
Frogerstraat aardig gelukt, zoals 
op de foto rechts is te zien!

De Frogerstraat heette aanvan-
kelijk Zeestraat. In 1926, rond het 
vijftig jarig bestaan van IJmui-
den, werd de naam gewijzigd. In 
dat jaar werd Velseroord bij IJmui-
den gevoegd en zou de plaats zo-
wel een Zeestraat als een Zeeweg 
hebben. Onhandig voor onder 
meer de postbode. Besloten werd 
de naam Zeestraat te wijzigen in 
Frogerstraat. De naamgever is 
niet een van de toppers maar Wil-
lem Anthony Froger (1812-1883). 
Als ingenieur bij de Genie heeft 
Froger militaire bouwwerken ont-
worpen. Later heeft hij als archi-
tect in Amsterdam gewerkt. Als 
voorzitter van een ‘commissie ter 
beoordeling van aanvragen tot 
inpoldering van delen van het 
IJ ten westen van Amsterdam’ 
heeft Froger een ontwerp ge-
maakt voor het doortrekken van 
het IJ naar de Noordzee. Dit ont-
werp werd beschouwd als het 
eerste goede plan voor de aan-
leg van een kanaal van Amster-
dam westwaarts naar de Noord-
zee en vormde in 1861 de basis 
van het de�nitieve ontwerp van 
het Noordzeekanaal. 

Reden genoeg om Froger te eren 
met een eigen straat in een van 
de meest typisch IJmuidense 
stukjes van IJmuiden!

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 de Frogerstraat.

Pinksterjaarmarkt op 
Duin & Kruidberg
Santpoort - Op tweede Pink-
sterdag, maandag 10 juni, orga-
niseert Landgoed Duin & Kruid-
berg de bekende en altijd gezel-
lige jaarmarkt. Dit jaar staat in het 
teken van ‘10 jaar Pinksterjaar-
markt’. 
Met een grote diversiteit aan kra-
men waaronder kleding, culinai-
re verrassingen, sieraden en ac-
cessoires, belooft het ook dit jaar 
weer een onvergetelijke en ver-
makelijke dag te worden. Uiter-
aard is er voor jong en oud van al-
les te beleven! Er is muziek, een 
springkussen en verschillende ac-
tiviteiten voor kinderen. Vanzelf-
sprekend geeft men dit jaar ook 
weer historische rondleidingen in 
het Landhuis.
De Pinksterjaarmarkt vindt zoals 
gebruikelijk plaats in de Engel-
se tuin van het Landgoed. Vanaf 
11.00 uur is iedereen samen met 
familie en vrienden van harte 
welkom. Uiteraard is de toegang 
gratis. Men kan de hele middag 

genieten van de muziek, hapjes, 
drankjes en rondstruinen over de 
markt. De organisatie verzoekt ie-
dereen om op de �ets naar het 
Landgoed te komen. Parkeer-
plaatsen zijn schaars en het par-
keren is tegen betaling. De jaar-
markt eindigt rond de klok van 
17.00 uur.

Over Landgoed Duin & Kruidberg
Landgoed Duin & Kruidberg ligt 
in Santpoort-Noord en is van ori-
gine het grootste woonhuis van 
Nederland. In het landgoed zijn 
nu een viersterrenhotel, congres-
centrum, Michelinster-restaurant 
De Vrienden van Jacob en Brasse-
rie & Loungebar DenK gevestigd. 
Het hotel biedt 75 kamers, vijf au-
thentieke stijlkamers en tien mo-
derne conferentiezalen. Sinds 
1961 is het landgoed eigendom 
van ABN AMRO, destijds de Ne-
derlandsche Handel Maatschap-
pij. Sinds 2002 is het opengesteld 
voor publiek.  (foto: aangeleverd)

Vangst drugs en illegale 
sigaretten na anonieme tips
Santpoort - Op woensdag 29 
mei zijn een 35-jarige man en een 
33-jarige vrouw, beide uit Sant-
poort-Noord, aangehouden. De 
man wordt van drugshandel en 
witwassen verdacht, de vrouw 
van witwassen. De politie kwam 
de mannelijke verdachte op het 
spoor door onder andere alerte 
burgers die anoniem melding de-
den. De recherche startte een on-
derzoek naar de verdachte en zijn 
illegale activiteiten, in samenwer-
king met de Gemeente Velsen en 
het Openbaar Ministerie.

Harddrugs en sigaretten ge-
vonden na doorzoekingen
Na de aanhoudingen werden 
doorzoekingen verricht in de wo-
ning van verdachte, en in 2 ande-
re objecten, een viskar en een ga-
ragebox. Hierbij zijn grote hoe-
veelheden harddrugs aangetrof-
fen. Naast harddrugs vond de re-
cherche in de garagebox ook gro-
te hoeveelheden illegale sigaret-
ten. Behalve de drugs en sigaret-
ten, zijn ook een viskar, twee au-
to’s, een scooter en ruim 5000 
cash geld inbeslaggenomen. De 
mannelijke verdachte is door de 
RC gehouden en zit vast met be-
perkende voorwaarden. De vrou-
welijke verdachte is heengezon-

den. Het strafrechtelijke onder-
zoek is nog in volle gang.

Standplaatsvergunning viskar 
per direct ingetrokken
Burgemeester Frank Dales wil 
met elkaar een veilig Velsen cre-
eren, dus ook op het gebied van 
drugspreventie. Het is een sa-
menspel tussen het nemen van 
voorzorgsmaatregelen, het de-
len van informatie en het nemen 
van verantwoordelijkheid. Op ba-
sis van de aanhoudingen heeft de 
burgemeester de standplaatsver-
gunning van verdachte dan ook 
per direct ingetrokken. De bur-
gemeester doet onderzoek naar 
sluiting van de panden van de 
verdachte, omdat daar harddrugs 
zijn aangetro�en. Drugshandel 
heeft een negatieve invloed op 
de leefbaarheid in wijken. Daar-
om kan de gemeente een drugs-
pand sluiten, zodat drugshandel 
uit de wijk geweerd wordt.

Kracht van werken in RIEC-ver-
band
In strijd tegen drugscriminaliteit 
werkt het Regionaal Informatie 
en Expertisecentrum Noord-Hol-
land (RIEC) samen met de Politie 
NH, de Belastingdienst, het Open-
baar Ministerie en lokale overhe-

den zoals de Gemeente Velsen. 
De aanpak van misdaad in RIEC-
verband maakt het voor organisa-
ties mogelijk om informatie met 
elkaar te delen. Hierdoor ontstaat 
een beter beeld van criminele ac-
tiviteiten van personen en/of be-
drijven. Gezamenlijk kunnen we 
beter met gerichte maatregelen 
optreden. We maken samen één 
vuist tegen misdaad.

Witwassen
De man en vrouw hadden een 
groter uitgavenpatroon dan dat 
zij als inkomsten opgaven. Dit 
maakt hen verdacht van witwas-
sen. De recherche doet hier ver-
der onderzoek naar.

Meld drugshandel
Bewoners kunnen veel last on-
dervinden van drugsgebruik en 
drugs dealen. Drugshandel vindt 
plaats in het illegale circuit, ge-
weld wordt vaak niet geschuwd 
en daarvan kunnen ook onschul-
dige burgers de dupe worden. 

Heeft u vermoedens van drugs-
handel? Meld dit dan via 0900 – 
8844 of bij heterdaad via 112. Wilt 
u liever anoniem blijven, dan kunt 
u de informatie ook via Stichting 
M. 0800-7000 doorgeven.

Luilakactie bij DNM
IJmuiden - Voor de vroege vo-
gels is er zaterdag 8 juni bij DNM 
aan de Lange Nieuwstraat weer 
van 7.00 uur tot 9.00 uur 40 pro-
cent korting op de gehele collec-
tie. DNM heeft dan weer haar be-
kende Luilakactie.  Er is een uitge-
breid merkenpakket voor hem en 
haar zoals LTB, Lee, Jack & Jones, 
om Tailor, Mavi, Gabbiano, Indico-
de, Suzy Q, Esprit en Only. Ook zin 

in de zomer? En ben je benieuwd 
naar de nieuwste collectie en 
wil je op de hoogte blijven van 
de laatste nieuwtjes en acties? 
Like dan de ‘DNM Schouten mo-
de’-pagina op Facebook.  Of volg 
DNM op Instagram. Zet je wekker 
en kom gezellig langs. Wees er 
snel bij want op is op. 
Het adres: Lange Nieuwstraat 
501-A in IJmuiden.
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Landgoed Duin en Kruidberg 110 jaar

Afgelopen maandag, 110 jaar na 
de opening, komen opnieuw ge-
nodigden naar Landgoed Duin 
en Kruidberg om met een fees-
telijke lunch het jubileum te vie-
ren. Wethouders, omwonenden, 
medewerkers en andere relaties, 
onder wie een kleinzoon van ar-
chitect Van Nieukerken, tre�en 
elkaar op het zonnige terras van 
het statige huis, waar in ruim een 
eeuw al vele gasten uit binnen- 
en buitenland feest vierden. Ma-
nager Bernard Lensink heet de 
genodigden welkom en vertelt 
in het kort iets over de historie 
van het landgoed en zijn bewo-
ners. Hij memoreert dat vroeger 
de gasten voor de familie Cremer 
vanaf ‘de halte op verzoek’ (het 
huidige station Santpoort Noord) 
veelal per rijtuig naar Duin en 
Kruidberg kwamen, via de oprij-
laan die nog steeds op het ter-
rein zichtbaar is. Komende Twee-

de Pinksterdag is die laan ter ge-
legenheid van de tiende Pinkster-
markt weer toegankelijk.

In 2002 opent Landgoed Duin 
& Kruidberg haar poort o�cieel 
voor het grote publiek als vijfster-
renhotel en restaurant De Vrien-
den van Jacob. In volgende jaren 
vinden ingrijpende verbouwin-
gen plaats om Brasserie & Loun-
gebar DenK te realiseren en het 
conferentiecentrum op te waar-
deren en recentelijk is ook een 
Spa Wellness gerealiseerd en wor-
den kamers gedecoreerd in the-
ma’s passend bij de rijke geschie-
denis van het landgoed.  
De traditie van Jacob Theodoor 
Cremer en zijn echtgenote Annie 
Hogan, het met alle egards ont-
vangen van gasten, zet Lensink 
met zijn medewerkers tot op 
de dag van vandaag met pas-
sie voort: “Taking the time to be 

timeless with splendor in every 
detail”.
Oud-minister van Koloniën J.T. 
Cremer woont met zijn vrouw An-
nie en hun kinderen Herbert, An-
nie, Dora, Marnix en Frits met veel 
plezier op Duin en Kruidberg, dat 
architect van Nieukerken met 
twee zoons bouwt. Leden van de 
Nederlandse koninklijke familie, 
sultans uit Indië en leden van in-
ternationale gezelschappen zul-
len in de tientallen jaren die vol-
gen gastvrij op het buitenverblijf 
ontvangen worden en daar dik-
wijls ook aan jachtpartijen mee-
doen. 
Cremer en zijn zoon Herbert zet-
ten zich in voor het verenigings-
leven in de wijde omgeving. De 
familie verschaft werk aan tiental-
len inwoners van Santpoort. Bin-
nen een straal van tweehonderd 
meter zijn anno 2019 nog sporen 
uit de tijd van de Cremers te zien: 
de hondengraven langs de Duin 
en Kruidbergerweg, de waterwin-
ningsinstallatie en reinwaterkel-
der, de ijskelder, de tuinvaas die 
het echtpaar Cremer-Hogan bij 
hun gouden huwelijksfeest krijgt, 
de koepelberg en natuurlijk het 
omringende duingebied. Zie ook 
het artikel elders in deze krant. 
(Guus Hartendorf )

Santpoort – Roep in Santpoort de naam J.T. Cremer, dan zal een 
ander die naam hoogstwaarschijnlijk aanvullen met Duin en 
Kruidberg. Die combinatie bestaat al sinds 28 mei 1905, als Jacob 
Theodorus Cremer het oude herenhuis op het landgoed betrekt. 
Hij laat een nieuw herenhuis naast het bestaande optrekje bou-
wen, waarvoor zijn kleinzoon Theo op 31 juli 1907 de eerste steen 
legt. Op 2 juni 1909 opent Hendrik, Prins der Nederlanden, in aan-
wezigheid van vele andere notabelen uit binnen- en buitenland 
het nieuwe Huize Duin en Kruidberg.

Uitkomst onderzoek RIVM:
afiet e ens o en e aa  

oo  e e on e
Regio - Onderzoek van het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) naar de gra�et-
regens die afkomstig zijn van het 
bedrijf Harsco op het terrein van 
Tata Steel, heeft risico’s voor de 
volksgezondheid aan het licht 
gebracht. De onderzochte veeg-
monsters blijken lood, mangaan 
en vanadium te bevatten, Met na-
me voor kwetsbare doelgroepen, 
zoals jonge kinderen en zwange-
re vrouwen, hebben deze sto�en 
invloed op de gezondheid.

De gemeenten Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk laten in een geza-
menlijke verklaring weten het on-
aanvaardbaar te vinden dat in-
woners aan deze regens worden 
blootgesteld en eist direct maat-
regelen om de gra�etregens te 
stoppen. ,,We verwachten dat zo-
wel Tata Steel/Harsco als de pro-
vincie Noord-Holland hierop di-
rect hun verantwoordelijkheid 
nemen’’, aldus de drie gemeen-
ten. Vanuit Tata Steel is direct ge-
reageerd op de uitkomsten van 

het onderzoek. Het bedrijf laat 
weten dat per direct extra maat-
regelen worden genomen die 
gra�etuitstoot in de omgeving 
maximaal moet gaan voorkomen. 
Het gevolg is dat volledig kan 
worden gestopt met het vloei-
baar gieten van ROZA-slak. Juist 
bij dat proces ontstaan regelma-
tig gra�etregens.

Uit een o�ciële verklaring van 
het staalbedrijf blijkt dat het gaat 
om recente inzichten, gebaseerd 
op de ervaringen met de eerdere 
maatregelen in het productiepro-
ces en de verwerking van het zo-
geheten ROZA-slak door Harsco. 
Men laat weten: ,,Sinds novem-
ber vorig jaar heeft Tata Steel al 
maatregelen genomen om gra-
�etemissies zoveel als mogelijk te 
voorkomen. Deze hebben e�ect. 
Sinds november 2018 heeft zich 
geen grote gra�etuitstoot meer 
voorgedaan, alleen nog een drie-
tal kleinere emissies, waarvan de 
laatste twee maanden geleden.’’ 
Vorige maand werd al gestart 

met de voorbereidingen voor de 
bouw van een bedrijfshal, waar-
door gra�etregens vanaf volgend 
jaar niet meer aan de orde zijn.

De extra maatregelen van Ta-
ta Steel en Harsco zorgen ervoor 
dat intussen volledig gestopt 
wordt met het vloeibaar gieten 
van ROZA-staalslak. Alle slakken-
pannen krijgen minimaal de koel-
tijd die nodig is om vloeibaar gie-
ten te voorkomen en de hoeveel-
heid slak per pan wordt beperkt. 
Ook komen er deze en volgende 
maand meer slakkenpannen bij. 
Inmiddels de GGD gestart met 
het actief informeren van scho-
len en kinderopvangorganisaties. 
Voor gezondheidsvragen kunnen 
inwoners terecht bij de GGD via 
telefoonnummer 023 5159500 
(tot 17.00 uur). Op de websi-
te www.rivm.nl/nieuws/gra�et-
regen-ongewenst-voor-gezond-
heid is het volledige rapport te 
vinden en zijn ook vragen en ant-
woorden over het rapport gepu-
bliceerd. (Bos Media Services)

Stamceltherapie moet tijd rekken:
n a el n sa t e oo  e nst  eke 

IJmuiden - Veel IJmuidenaren 
kennen Luc van zijn jarenlange 
loopbaan als barman in bar Bas-
cule, later ging hij werken voor 
o�shorebedrijf Peterson. Familie 
en vrienden typeren hem als een 
harde werker en een echte sport-
man. Twee jaar geleden kreeg hij 
echter last van spiertrillingen on-
der de huid, voor hem reden om 
naar de huisarts te gaan. Onder-
zoeken in het Haarlemse Spaar-
neziekenhuis volgden, in eerste 
instantie dachten de artsen aan 
de eveneens gevreesde ziekte 

ALS, maar na onderzoeken in Am-
sterdam bleek het PSMA te zijn. 
Een sterk afnemende spierkracht 
is het belangrijkste kenmerk van 
deze ziekte, de resterende levens-
verwachting van Luc ligt tussen 
de drie en zeven jaar vanaf het 
moment van diagnose. Het le-
ven van Luc en zijn vrouw Jolan-
da stortte, na het horen van de di-
agnose, compleet in. Mentaal was 
het een zware klap, die ervoor 
heeft gezorgd dat zijn vrouw Jo-
landa, met wie hij inmiddels 24 
jaar gelukkig getrouwd is, ook 

fysieke klachten ontwikkelde en 
daardoor niet meer goed in staat 
is om voor Luc te zorgen.

Een stamceltherapie kan de ziek-
te PSMA niet genezen, maar het 
kan er wel voor zorgen dat de 
progressieve spierafname wordt 
afgeremd. Dat kan leiden tot een 
licht herstel van de situatie. Ge-
hoopt wordt dat hiermee vol-
doende tijd wordt gerekt om te 
kunnen pro�teren van nieuwe 
behandelmethoden, die nu nog 
in ontwikkeling zijn. Naar ver-
wachting zullen over een jaar de 
eerste resultaten van nieuw on-
derzoek bekend zijn, nu al zijn de 
verwachtingen op basis van tus-
sentijdse rapportages zeer hoop-
vol. 
Daarom wordt ingezet op het uit-
voeren van een stamceltherapie 
op korte termijn, zodat Luc mo-
gelijk weer in staat zal zijn om 
de dagelijkse dingen, zoals een 
broodje smeren, een melkpak 
openen en ko�ezetten, zelf uit 
te voeren. Een stamceltherapie 
is prijzig en daarom is een stich-
ting in het leven geroepen met 
de naam ‘Geef om Luc van der 
Molen’. Er is 22.000 euro nodig, in-
middels is bijna de helft van dit 
bedrag al gedoneerd.

Zelf doneren? Ga naar https://
www.doneerdoel.nl/actie/1919/
geef-om-luc-van-der-molen voor 
uitgebreide informatie. (foto: Liz 
van Delft)

Op de website doneerdoel.nl is een actie gestart om geld in te za-
melen voor Luc van der Molen. De 60-jarige IJmuidenaar werd ge-
tro�en door de spierziekte PSMA (Progressieve Spinale Muscu-
laire Atro�e) en kan veel dagelijkse handelingen daardoor niet 
meer uitvoeren zonder hulp. Met het geld moet een stamceltrans-
plantatie bekostigd worden.

l e en an k en nol  
ont l  n ee  en a en se
IJmuiden - Vrijdagmiddag vond 
de onthulling plaats van twee 
schilderijen, één van Jan Willem 
Arnold en één van Adrianus Jo-
hannes Bik: de ‘Founding Fathers 
van IJmuiden’. Bij toeval kwam 
Cor Oudendijk, voorzitter van het 
museum, de beide doeken op het 
spoor die tot dan toe in de kel-
der van het stadhuis stonden. Na 
overleg met cultuurwethouder 
Jeroen Verwoort heeft het colle-
ge besloten dat de beide histori-
sche portretschilderijen voor on-
bepaalde tijd in bruikleen worden 
gegeven aan het Zee- en Haven-
museum. Dit mede dankzij het 
feit dat het museum dit jaar zijn 
25-jarig bestaan viert. 

De zwagers Arnold en Bik koch-
ten in 1851 de Breesaap, waar-
van zij later weer een deel afston-
den aan de Amsterdamsche Ka-
naal Maatschappij zodat deze in 
staat was het Noordzeekanaal te 
graven.
In 1867 richtten zij de Burgerlijke 
Maatschappij op waarin 143 ha 
van de Breesaap ten zuiden van  
het kanaal werd ondergebracht, 
dat uiteindelijk de basis vormde 
voor het latere IJmuiden. In 1879 

werd de naam veranderd in Maat-
schap IJmuiden en werden plan-
nen ontwikkeld voor de uitgifte 
van grond. Particulieren konden 
onder voorwaarden een woon-
huis, winkelpand of kantoor bou-
wen.

Het Zee- en Havenmuseum is ge-
opend op woensdag-, zaterdag- 

en zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Tijdens de schoolva-
kanties en in de maanden juli 
en augustus is het museum alle 
middagen geopend, behalve op 
maandag, van 13.00 tot 17.00 uur. 

Veel meer informatie is te vinden 
op de website: www.zeehaven-
museum.nl. (Joop Waijenberg)

Cultuurwethouder Jeroen Verwoort en voorzitter Cor Oudendijk bij de 
schilderijen (foto: Reinder Weidijk Fotogra�e)

antas  a  en a  an et asteel 
o  ne an e e o e
Santpoort - In het Pinksterweek-
end wordt op zondag 9 juni voor 
de eerste keer Fantasy Day geor-
ganiseerd op de Ruïne van Bre-
derode. Een droom die tot le-
ven komt door Marieke Fran-
kema die haar nieuwe fantasy-
boek voor young adults presen-
teert: ‘Dansen tot de zon komt’. 
Op verschillende momenten 
wordt op mooie plekken voorge-
lezen uit haar boek en om 14.00 
uur vindt de o�ciële presentatie 
plaats. Schrijfster Daniëlle Pasma 
geeft een preview van haar nieu-
we boek voor volwassenen dat 
binnenkort verschijnt: ‘Rode Dra-
den’ en Angelique Schipper, me-
debeheerder van de Ruïne, leest 
het ‘verste’ hoofdstuk voor uit het 
kinderboek dat ze aan het schrij-
ven is over de Ruïne. Deze dag 
wordt aangekleed met onder an-
deremuziek, dans, fotogra�e en 
tekenen. Wie is de mystery guest 
en wie staat er op de catwalk? 
Het wordt een speciale dag voor 
iedereen die van Fantasy houdt 
om zich te laten zien en gezien te 
worden met de Ruïne als decor. 

Neem vooral ook een kleed mee 
om lekker op te zitten in het gras. 
Op Tweede Pinksterdag, maan-
dag 10 juni is het Dag van het 
Kasteel met living history en sto-
rytelling. Centraal staat de laat-
ste bewoonster van het kasteel, 
vrouwe Jolande de Lalaing. Zij 
ontvangt graag bezoek in de to-
renkamer. Haar klerk, Rob Hubert 
van het stamboomonderzoek 

huisbrederode.nl, laat de resul-
taten zien van zijn laatste onder-
zoek: welke vorstenhuizen in Eu-
ropa allemaal met Brederode ver-
bonden zijn. Ook kun je op deze 
dag boogschieten. Beide dagen 
is de Ruïne geopend van 11.00 - 
17.00 uur, entree €5,- (0-3 jaar gra-
tis). Voor meer informatie: www.
ruinevanbrederode.nl. (foto: aan-
geleverd)
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Velserbroek- In het weekend 
van 22 & 23 juni strijkt Launique 
Events neer bij Villa Westend met 
een Back 2 Hippie Market. Het 
strand van Villa Westend wordt 
omgetoverd tot hippie-/Ibiza 
markt waar tal van leuke items te 
koop zijn bij de hippie marktkra-
men.

Van Vintage en retro tot fairtrade 
en gave musthaves. Twee dagen 
lang shoppen, lekker eten, live 
muziek, voetjes in het zand en ge-
nieten van de heerlijke ambian-
ce. Bij de buitenbar kunnen zo-
merse drankjes en cocktails wor-
den gehaald. De hapjes worden 
verzorgd vanuit de foodtrucks 
van Villa Westend. Kinderen kun-
nen zich lekker vermaken op het 
strand met kastelen bouwen of 

zwemmen in de Westbroekplas. 
Beide dagen is de markt geopend 
van 12.00 uur tot 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Er zijn nog 
plaatsen vrij om als standhou-

der deel te nemen aan dit evene-
ment. 

Mail naar info@launique.nl. (foto: 
aangeleverd)

Op 22 en 23 juni, deelname nog mogelijk
Hippiemarkt bij Villa WestendMaak een foto of ‘selfie’ 

in het museum
IJmuiden - Het Zee- en Haven-
museum nodigt alle bezoekers 
uit om de komende maanden 
een foto of sel�e te maken met 
zijn of haar favoriete museumob-
ject en op te sturen met eventu-
eel een toelichting waarom. Deze 
foto’s zullen vanaf de maand ok-
tober, de ‘Maand van de Geschie-
denis’, getoond worden in de 
Loodsenzaal. Het thema dit jaar is 
HIJ/ZIJ en deze expositie zal dui-
delijk maken of de keuze van HIJ 
anders is dan van ZIJ. In het mu-
seum krijgen bezoekers meer in-
formatie over het aanleveren van 
de foto(s). 

De lopende tentoonstelling ‘Mu-
seumschatten’ toont al de favo-

riete museumstukken van al-
le museumvrijwilligers met vaak 
verrassende keuzes en bijzonde-
re verhalen. Verder is de tijdelijke 
(nog tot 1 september) tentoon-
stelling ‘Festung IJmuiden’ zeer 
indrukwekkend. En dat geldt ook 
voor de nieuwe portretten van 
de heren Bik en Arnold. Voor kin-
deren zijn er drie speurtochten 
van peuter tot puber. Het muse-
um is op woensdag, zaterdag en 
zondag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Tweede pinksterdag is 
het museum extra geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Eerste pink-
sterdag is het museum gesloten. 
Havenkade 55, IJmuiden. Zie ook: 
www.zeehavenmuseum.nl. (foto: 
aangeleverd)

Beautiful & You: nieuwe 
huidspecialisatie
Velserbroek - Sinds maart van dit 
jaar heeft huidspecialist Yvonne 
van Ewijk haar eigen salon Beau-
tiful & You. In haar salon biedt 
Yvonne meerdere specialisaties 
aan op het gebied van huidver-
jonging, huidverbetering, huid-
problemen en ontspanning. 
Yvonne mag zich nu ook specia-
list noemen op het gebied van de 
huid tijdens en na een oncologie-
traject. Zij werkt met de pure en 
zuivere producten van het merk 
Clephar. Met de speciaal ontwik-
kelde producten en behandelin-
gen van Clephar kan Yvonne op 
een gepaste en kundige manier 
omgaan met een huid die te ma-
ken heeft met de gevolgen van 
kanker. De behandelingen zijn in-
clusief de speciaal ontwikkelde 
’soft touch massage’ die op een 
veilige en prettige manier toege-
past kan worden. 
Beautiful & You is gelegen in een 
landelijke omgeving waar je al 
direct tot rust komt (Boerderij 

Landzicht, Hofgeesterweg 6 in 
Velserbroek). Kijk voor informa-
tie over een van de behandelin-
gen op www.beautifulandyou.nl 
of bel op 06-28247938. (foto: aan-
geleverd)

Geslaagde vijfde editie 
Wijntheater Westend
Velserbroek - Prachtig weer, live 
muziek en natuurlijk veel wijn…! 
Voor de vijfde keer organiseer-
de Villa Westend in het lange He-
melvaartsweekeinde het Culinair 
Wijntheater. De organisatie kan 
terugkijken op een geslaagd eve-
nement, waar voor het eerst ook 
de Wijnvrouw van het Jaar werd 
gekozen. Het werd Birthe van 
Meegeren, zij zit al ruim twintig 

jaar in het vak en wordt door de 
vakjury omschreven als een ech-
te duizendpoot in de wijnwereld. 
Het vier dagen durende Culinair 
Wijntheater kende ook op muzi-
kaal gebied diverse hoogtepun-
ten en werd, mede dankzij het 
stralende weer, een groot succes. 
Alleen in de laatste uren van de 
zondagavond hield men het niet 
droog. (foto’s: Ton van Steijn)

Lotgenotengroep 
rouwverwerking
IJmuiden - Een klein groepje 
mensen komt eens per maand bij 
elkaar om te praten en elkaar te 
steunen in de lotgenotengroep 
rouw in De Spil. De volgende bij-
eenkomst is op dinsdag 11 ju-
ni van 10.00 tot 11.00 uur. De bij-
eenkomsten zijn vrijblijvend en 
kosteloos. Wilt u meer informa-

tie of bent u wel geïnteresseerd 
maar net de 11e verhinderd? 
Neemt u dan contact op met Eli-
sabeth Hoekstra (Sociaal Wijk-
team), 06-83231221/ehoekstra@
swtvelsen.nl of Margit Kooter (So-
cius), 088-8876900/mkooter@so-
cius-md.nl. Of kom op de volgen-
de datum: 9 juli.

Feestje bij afslankstudio
Velserbroek - Feest bij Afslank-
studio Velserbroek afgelopen vrij-
dagmiddag. Al twintig jaar on-
dersteunt het bedrijf mensen die 
het gevecht tegen de overtolli-
ge kilo’s niet op eigen kracht wis-
ten te winnen. Met de nieuwste 
technieken, trends en tips van Af-
slankstudio Velserbroek lukt het 

velen wel om een maatje te min-
deren. Om het jubileum kracht 
bij te zetten werd vrijdagmiddag 
een receptie georganiseerd. Zan-
geres Carina Lemoine zong lied-
jes en de aanwezigen genoten 
van hapjes en drankjes in de af-
slankstudio aan de Klompenma-
kerstraat 7. (Foto: Ton van Steijn)

Uitnodiging Zanggroep 
Voices voor open avond
Regio - Zanggroep Voices heeft 
in januari het roer omgegooid. 
Een deel van de leden ging verder 
met de herstart van de succesvol-
le zanggroep, die dit jaar 35 jaar 
bestaat en om Voices weer te la-
ten groeien zijn nieuwe leden van 
harte welkom.
Bij Zanggroep Voices staat “ge-
woon lekker zingen” voorop, 
waarbij kwaliteit niet uit het oog 
wordt verloren. Elke vrijdag-
avond wordt er gerepeteerd on-
der bezielende begeleiding van 
dirigent Arjen Busscher en repeti-
tor Jasper Swank. Nu nog in Haar-
lem Noord maar na de zomerstop 
weer in IJmuiden.
,,Vrijdag is een heerlijke avond. 
Na een week hard werken kun je 
je helemaal ontspannen door lek-
ker te zingen en nieuwe mooie 
nummers in te studeren’’, vindt 
secretaris Adri Gomes. ,,Door met 
elkaar te zingen is het een heer-
lijke weekafsluiter op de vrijdag-
avond. Het moet vooral ontspan-
ning zijn’’, vult penningmeester 
Jannie van Loo aan.
Ze zingen popmuziek: rock & roll, 
ballads en andere nummers uit 
de Top 2000. De nummers zijn 

vooral Engels- of Nederlandstalig, 
meestal vierstemmig, maar soms 
ook in een andere bezetting of 
taal. Door deze veelzijdigheid is 
er altijd wel muziek die bij je ei-
gen favorieten aansluit. Een paar 
maal per jaar wordt er ook opge-
treden, want niets is leuker dan je 
eigen kunnen aan anderen te ho-
ren en zien.
Om iedereen kennis te laten ma-
ken met de sfeer, de mensen en 
de nummers die gezongen wor-
den organiseren hiervoor ze een 
open repetitieavond. Voorzitter 
Gerrit Ausma licht toe: ,,Op deze 
avond kunnen belangstellenden 
kennis maken met de diversiteit 
van onze muziek en kunnen mee-
zingen als ze willen. Laagdrempe-
lig en zonder enige verplichting.” 
Noten lezen is geen must, maar 
gevoel voor muziek is wel han-
dig. Laat jezelf gaan en zing lek-
ker mee.

De open avond vindt plaats op 
14 juni om 20.00 in zaal De Linge, 
Lingestraat 1 in Haarlem Noord. 
Wandel gerust binnen en laat je 
meenemen op de muzieknoten 
van Zangroep Voices. 

Beeckestijn gesloten
Velsen-Zuid - In verband met di-
verse onderhoudswerkzaamhe-
den en de op handen zijnde gro-
te herinrichting van de kamers in 
‘Museumhuis Beeckestijn’, is Huis 

Beeckestijn - met uitzondering 
van reeds gemaakte bruidsfoto-
reportage-afspraken en rondlei-
dingen - gesloten tot en met 26 
juni.

Bakker Buitenleven voor 
het échte buitenleven
Heemskerk - Bakker Buitenleven 
is een echt familiebedrijf dat uit-
blinkt in service en een persoon-
lijke aanpak. Al jarenlang heb-
ben zij een prachtige showtuin 
met ruim 15 inspiratietuinen in 
verschillende thema’s zoals een 
strakke moderne tuin, romanti-
sche tuin, een landelijke tuin en 
nog veel meer. In elke inspiratie-
tuin worden combinaties van di-
verse soorten sierbestrating (bij-
voorbeeld oud gebakken klin-
kers, nieuw gebakken stenen, na-
tuursteen, beton) en toebeho-
ren getoond. Daarnaast vind je er  
ook een uitgebreide collectie van 
tuinaccessoires zoals tuinmeube-
len, tuinhout, tuinhuizen en over-
kappingen (met sedumdaken). 

Pinksteractie Tuinmeubelen
Met de zomer in aantocht is een 
�jne loungeset of tuinset natuur-
lijk onmisbaar. Tijdens Pinksteren 
heeft Bakker Buitenleven daar-
om een voordelige actie lopen 
op EXOTAN tuinmeubelen. Tot en 
met Tweede Pinksterdag (maan-
dag 10 juni) krijgt men minimaal 
25 procent korting op deze hoog-
waardige tuinmeubelen. Bakker 
Buitenleven is op tweede Pink-
sterdag geopend van 10.00 tot 

17.00 uur en is te bezoeken op 
Ambachtsring 13, gelegen aan de 
Binnenduinrandweg in Heems-
kerk.

Uitgebreide webshop
Mocht men niet in de gelegen-
heid zijn om aankomend Pink-
sterweekend langs te komen, 
dan kunnen klanten ook hun 
voordeel via de webshop verkrij-
gen. Op www.bakkerbuitenleven.
nl vindt men de zeer uitgebreide 
tuincollectie. De extra korting op 
de tuinmeubelen is al op de web-
site verrekend, dus met een klik 
op de knop pro�teert men ook 
online van deze aantrekkelijke 
actie. Het is echter natuurlijk veel 
leuker om Tweede Pinksterdag 
langs te komen en alle prachtige 
meubelen uit te testen onder het 
genot van een kopje ko�e. 
Mocht je je willen laten advise-
ren over sierbestrating, tuinhout, 
overkappingen, sedumdaken of 
andere toebehoren dan ben je 
deze dag natuurlijk ook van har-
te welkom! 
Vergeet niet een kijkje te nemen 
in de unieke avondtuin, waarbij je 
kunt ervaren wat (In-Lite) verlich-
ting met je tuin kan doen. (foto: 
aangeleverd)

Velserbroekloop afgelast
Velserbroek - De Run2Day Vel-
serbroekloop op vrijdagavond 21 
juni is afgelast omdat er te wei-
nig vrijwilligers zijn om dit hard-
loopevenement in goede banen 
te leiden. Met name een gebrek 
aan o�ciële verkeersregelaars 

heeft de organisatie doen beslui-
ten het evenement niet door te 
laten gaan.
Alle deelnemers die zich online 
hebben ingeschreven krijgen het 
inschrijfgeld teruggestort op hun 
rekening.
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Stormvogels nog lang niet
rijp voor de tweede klasse
Stormvogels speelde haar eer-
ste wedstrijd voor de nacom-
petitie in Amsterdam-West te-
gen fusieclub Blauw Wit/Beurs-
bengels en het team van trainer 
Sjaak Lettinga leed in de hoofd-
stad van Nederland een gro-
te nederlaag van 4-1; uitscha-
keling werd meteen een feit. 
Uit deze uitslag mag geconclu-
deerd worden, dat de IJmuide-
naren nog lang niet rijp zijn om 
in de tweede klasse uit te ko-
men.

Sinds 19 januari hadden de Am-
sterdammers geen wedstrijd 
meer gewonnen omdat zij con-
stant geconfronteerd werden 
met vele blessures en schorsin-
gen. Bovendien werd hun trai-
nersduo naar huis gestuurd. In 
opdracht van Lettinga werd hulp-
trainer Marco Adema vorige week 
naar het thuisduel van Blauw 
Wit/B. gestuurd en in zijn rapport 
maakte hij melding van het feit, 
dat Blauw Wit/B. bijna weer op 
oorlogssterkte was en daardoor 
een stuk beter was gaan spelen. 
En die conclusie was reëel: de 
eerste twintig minuten was dit 

nacompetitieduel in evenwicht, 
maar het resterende gedeelte 
werd Blauw Wit/B. de bovenlig-
gende partij.
Toch nam Stormvogels in de 
dertiende minuut de leiding 
door een doelpunt van Glenn 
Bruinsma, 0-1. Tien minuten voor 
rust kwamen de Amsterdammers 
op gelijke hoogte door Gino Pi-
qué, gevolgd een minuut later 
door een heel grote kans op 1-2 
voor Joey Wolthuis, die echter 
faalde. Op slag van rust bepaalde 
Erwin Smajic de ruststand op 2-1.
De tweede helft bleef Blauw 
Wit/B. heer en meester en op-
nieuw Piqué en Smajic bepaal-
den de eindstand op 4-1. Trainer 
Lettinga: ,,Deze ploeg heeft over 
de hele linie meer kwaliteiten in 
huis dan wij. Kijken of wij volgend 
seizoen een stap kunnen maken. 
Het zal niet makkelijk worden, 
want er is nauwelijks aanwas van 
nieuwe spelers.”

Terugblik
Stormvogels kan terugkijken op 
een heel wisselend seizoen met 
heel veel tegenslagen. De veel 
geplaagde trainer Lettinga heeft 

alle 24 competitiewedstrijden 
met een ander team moeten spe-
len vanwege (langdurige) bles-
sures en schorsingen. Het begon 
al in de eerste wedstrijd met Hu-
seyin Yilmaz die daarna de rest 
van het seizoen niet meer inzet-
baar was. 
Bovendien had Lettinga maan-
denlang niet de beschikking over 
onder andere Ronald van Eijk, Et-
kin Zivkara, Gregory van Nieuw-
koop, Danny Blok en Joey Wolt-
huis. De beide backs Stijn van der 
Voort en Roy Schoorl waren van-
af januari niet meer inzetbaar res-
pectievelijk vanwege een sta-
geperiode aan boord van een 
cruiseschip en vanwege werk-
zaamheden. Door de afwezigheid 
van al deze spelers gaf Lettinga 
een groot aantal jeugdspelers de 
kans de opengevallen plaatsen in 
te nemen; op ongeveer 25 spelers 
heeft Lettinga een beroep moe-
ten doen.

Kan Lettinga in augustus weer 
over een totaal � tte selectie be-
schikken, dan kan Stormvogels 
het seizoen 2019-2020 met veel 
optimisme tegemoet zien.

VSV kan op vakantie
De verwachtingen om promo-
tie van de VSV zaterdag 1 en zon-
dag 2 via de nacompetitie af te 
dwingen waren hooggespannen, 
maar na de eerste speelronde zijn 
beide teams uitgeschakeld, al kan 
de zondag 2 nog hopen op een 
voorzetting omdat tegenstan-
der Den Helder mogelijk een niet 
speelgerechtigde speler had op-
gesteld en er tevens fouten zijn 
gemaakt met het vaststellen van 
het wedstrijdformulier. 

Voor de zaterdag 1 stond dit sei-
zoen alles in het teken om weer 
naar de derde klasse terug te ke-
ren en met het vroegtijdig bin-
nenhalen van de tweede perio-
de leek de uiteindelijke promo-
tie nog een kwestie van tijd. De 
werkelijkheid bleek echter an-
ders want wie had verwacht dat 
VSV tegen Overbos uit alles uit 
de kast zou halen om deze lasti-
ge klip te omzeilen, kwam bedro-
gen uit. Het was nl Overbos dat 
vanaf het begin van de wedstrijd 
het initiatief nam en daarmee 
VSV gelijk in de tang nam. Om-
dat Overbos voorin echter geen 
echte potten kon breken kon VSV 
eenvoudig stand kon houden en 
leek het erop dat de brilstand nog 

lang op het scorebord zou blijven 
staan. Na een half uur hielp VSV, 
door klungelig verdedigen, ech-
ter Overbos in het zadel en die 
maakte dankbaar gebruik van dit 
buitenkansje (1-0). Kort daarna 
kreeg VSV, met het uitvallen van 
spelmaker Donny Klok, nog een 
klap te verwerken wat een gro-
te aderlating bleek te zijn. Met 
een 1-0 stand werd de rust opge-
zocht en na de rust gaf de tweede 
helft hetzelfde beeld als in de eer-
ste helft. Pas toen Jorian Faassen 
naar de spitspositie doorschoof 
kon VSV wat meer onder de druk 
van Overbos uitkomen, maar het 
was toch Overbos dat met een 
fraaie uithaal de 2-0 wist te sco-
ren. Hiermee leek alle hoop voor 
VSV vervlogen, maar Jorian Faas-
sen bracht, na goed doorzetten, 
de stand op 1-2 en gloorde er in-
eens weer hoop. Overbos maakte 
echter 10 minuten voor tijd aan 
alle hoop een einde en scoorde 
met een kopbal de beslissende 
3-1. VSV kan dus uithuilen en vol-
gend seizoen opnieuw een po-
ging wagen. 

De zondag 2 had al vanaf de win-
sterstop niet meer verloren en 
vertrok vol vertrouwen naar Den 

Helder. Mede door de warmte was 
het voor beide teams lastig voet-
ballen, maar het was toch VSV die 
in de eerste helft aan het langste 
eind trok en met een 0-2 stand (2 
maal Robert Uittenbosch) de rust 
kon gaan opzoeken. Na de rust 
had Den Helder echter een ver-
rassing in petto door een pas in 
Nederland gearriveerde Ghane-
se speler met Messi-achtige kwa-
liteiten in te brengen. Deze spe-
ler zorgde er persoonlijk voor dat 
de 0-2 stand naar een 4-2 eind-
stand werd omgebogen. Na de 
wedstrijd ging trainer Snoeks met 
de leiding en wedstrijdsecreta-
ris in conclaaf om uit te zoeken 
of deze speler wel speelgerech-
tigd was en al snel bleek dat er 
zich verschillende onrechtmatig-
heden hadden voorgedaan, die 
aan de KNVB zijn gemeld. Vorig 
seizoen had trainer Paul Meinders 
in de � nale met Robin Hood met 
de zaterdag 1 een zelfde ervaring, 
waarbij de KNVB uiteindelijk niet 
thuis gaf en de vraag is wat er nu 
met het bezwaar van VSV door de 
KNVB wordt gedaan. Aangezien 
de volgende wedstrijd aanstaan-
de zondag wordt gespeeld zal er 
dus snel een beslissing moeten 
vallen.  

Einde tijdperk bij eerste 
herenteam Strawberries
Driehuis - Zondag 2 juni 2019 
gaat de boeken in als de dag 
waarop Strawberries H1 een 
tijdperk heeft afgesloten. Liefst 
twaalf spelers zullen naar alle 
waarschijnlijkheid volgend sei-
zoen niet meer in het eerste team 
van de hockeyclub uit Driehuis 
te zien zijn. Het merendeel van 
die groep spelers heeft jaren-
lang met elkaar samen gespeeld 
en grote successen geboekt. Zo 
promoveerde de groep in zes jaar 
tijd drie keer en bereikte het vo-
rig seizoen daardoor het derde 
niveau van Nederland, de eer-
ste klasse. Vanaf dat moment kre-
gen de aardbeien het erg moeilijk 
en ook dit seizoen werd een ne-

gatieve balans opgemaakt. Twee 
degradaties op rij hebben ervoor 
gezorgd dat voor veel spelers het 
plezier weg is en het te lastig is 
om veel ervoor te laten om in het 
eerste team te blijven spelen. Zo-
doende blijven er zes jonge spe-
lers over die aan de basis staan 
van een nieuw Strawberries H1. 
Nog onduidelijk is wie de leiding 
krijgt als trainer/coach over de 
nieuw te smeden groep.

Afgelopen zondag werd de laat-
ste competitiewedstrijd van het 
seizoen gespeeld en Strawberries 
nam in stijl afscheid van de twee-
de klasse met een 2-3 nederlaag. 
Er werd in de wedstrijd tegen 

Noordwijk, die nergens meer om 
ging, enkele minuten voor het 
einde pas de tegentre� er geïn-
casseerd die de nederlaag inluid-
de. Vele kansen werden geduren-
de de wedstrijd door de Driehui-
zenaren gemist en ook de straf-
corner liep zondag niet goed ge-
noeg om een overwinning over 
de streep te trekken. Voor Straw-
berries scoorde Marnix van der 
Bijl en Daan van Poorten. Laatst-
genoemde sloot daarmee een 
periode van maar liefst vijftien 
jaar in het eerste team af met 
een doelpunt. Verder hockeyden 
de volgende spelers zondag ook 
hun laatste pot voor Strawberries 
H1: Wouter Rempt, Niels Corver, 
Finn van Leeuwen, Lucas Zeeven-
hooven, Floris Welman, Jeroen 
Snellen, Jelle Groeneveld, Casper 
Herrebrugh, Julius Welman, Tijn 
Bouws en Daan Boon. (Foto: Finn 
van Leeuwen)

Jarno Braam (10) pakt 
volle winst op NK karten
Assen/IJmuiden - Jarno Braam 
heeft afgelopen weekend op het 
TT-Junior circuit van Assen zijn 
voorsprong in het Nederlands 

kampioenschap verder uitge-
bouwd. 
Tijdens de trainingen op zaterdag 
reed hij de snelste tijd en mocht 

daardoor zondag van Pole-Posi-
tion starten. Onder zware druk 
van de concurrentie hield de jon-
ge IJmuidenaar zijn hoofd koel 
en won 2 van de 3 manches. ,,We 
hadden dit weekend goed voor-
bereid, zo zijn we de afgelopen 
weken meerdere keren naar As-
sen geweest om te trainen’’, aldus 
Jarno. 
Het TT-Junior circuit is aangelegd 
op het complex van het grote le-
gendarische TT-Circuit waar tij-
dens het zonovergoten weekend 
meer dan 100 deelnemers aan 
de start stonden. Het NK-seizoen 
is nu halverwege, van de totaal 
9 gereden manches kwam Jarno 
zes keer als winnaar over de � -
nish, de overige wedstrijden werd 
werd hij tweede.

In de garage wordt inmiddels al 
weer druk aan de karts gesleuteld 
ter voorbereiding op de volgende 
NK-wedstrijd, deze vindt volgen-
de maand plaats op Speedway 
Venray in Limburg. (foto: Chrono 
Karting)

Hippisch Centrum Velsen Bestzittend 
FNRS Ruitersportcentrum van 2019
Velsen-Zuid - Om het belang van 
een goede houding en zit te be-
nadrukken, heeft de hippische 
brancheorganisatie de KNHS/
FNRS Zitcompetitie in het leven 
geroepen. 
De voorronde/selectiedag werd 
georganiseerd bij Hippisch Cen-
trum Velsen. Twaalf ruiters waren 
geselecteerd om Hippisch Cen-
trum Velsen te vertegenwoordi-
gen tijdens de Regio� nale, die 
zondag 2 juni bij Meers Paarden-
centrum te Nieuw-Vennep werd 
gehouden.

Tijdens een spannende prijsuit-
reiking werd bekend gemaakt dat 
Hippisch Centrum Velsen zeven 
winnaars mee mag nemen naar 
de kwart� nale op zondag 8 sep-
tember in Assendelft. Een gewel-
dige score!

Doutsen Miedema werd tweede 
in categorie 1. Tara Lindenberg 
werd eerste, Hannelore Lang-
broek tweede en Kirsten te Beest 
werd fraai derde in categorie 2. 
In categorie 3 werd eerste Mau-
dy Selhorst en Isa Smit werd knap 
derde. Lotje Mes behaalde de eer-

ste plaats in categorie 4. Ook de 
andere leden van het HCV team 
hebben super goed gereden.

Het ruitersportcentrum maakt tij-
dens de regio� nale kans op de 
prijs ‘Bestzittend FNRS Ruiter-
sportcentrum van 2019’. Er werd 
een gemiddelde berekend van de 
beste acht deelnemers per ruiter-
sportcentrum. Hippisch Centrum 
Velsen behaalde de hoogste pun-

ten en mocht de beker mee naar 
huis nemen en mag zich een jaar 
lang Bestzittend Ruitersportcen-
trum van deze regio noemen. 

De winnaars van de kwart� na-
le zullen vervolgens tijdens Hor-
se Event in Deurne op zaterdag 
14 september strijden in de halve 
� nale en � nale om de titel ‘Best-
zittende FNRS Manegeruiter van 
2019’. (foto: aangeleverd)

Top-weekend voor VV IJmuiden
Op het programma stond afgelo-
pen zaterdag de wedstrijd Wart-
burgia - IJmuiden. IJmuiden be-
gon fel aan de wedstrijd, met 
goed voetbal in balbezit kon 
Wartburgia overrompeld wor-
den. Joshua trok naar de rechter-
kant, hij kreeg de bal en wist met 
een fantastisch schot van buiten 
de 16 meter het doel te vinden. 
Het sterke collectief van IJmui-
den wist nog geen 5 minuten la-
ter Wartburgia  zo op te jagen dat 
ze de bal achterin verkeerd terug 
speelden en de doorjagende De-
lano de bal wist te onderschep-
pen en de keeper uit te spelen en 
de 0-2 maakte binnen het kwar-
tier.
Watburgia wist toch wel snel te-
rug te komen in de hitte, waar 
het kunstgras ook geen koelen-
de werking had, 1-2. Wartburgia  
bleef druk zetten op de defen-

sie van IJmuiden maar die stond 
als een huis. Toen middenvelder 
Wesley de bal nog voor het in-
koppen had voor een nog bete-
re ruststand was de keeper van 
Wartburgia helaas de sta in de 
weg. 
In de tweede helft zette Wart-
burgia erg aan en was het wach-
ten op de 2-2. Het was dat kee-
per Max Wester de tweede helft 
knap aanwezig was met een aan-
tal fraaie reddingen. Het was toch 
IJmuiden dat de beste kans kreeg: 
Milan ramde de bal van 20 meter 
snoeihard op de binnenkant van 
de paal maar helaas stuiterde de 
bal aan de verkeerde kant van de 
paal weer het veld in.
Met nog 15 minuten te gaan 
drukte Wartburgia nog meer, 
maar IJmuiden stond als een 
huis. In de 89ste min wisten ze 
dan toch de 2-2 te maken. Ter-

wijl iedereen zich klaar maakte 
voor een verlenging dacht Dela-
no daar anders over, hij maakte 
in de 94ste minuut na een kleine 
kapbeweging met het puntje van 
zijn teen de 2-3. Een knappe pres-
tatie van het team van Correia die 
even uit Spanje was overgeko-
men en later op de dag weer te-
rug ging. Op de familiedag bij de 
club in Velsen-Zuid werd het feest 
nog even verder gevierd. Promo-
tie is nog mogelijk!

Het tweede team had al eerder 
op de dag gewonnen van Zaan-
dam met 0-3. En zit dus ook nog 
volop in de stijd om een plek naar 
promotie. Het tweede speelt za-
terdag om 12 uur bij Zandvoort. 
Het eerste zal om 14.30 uur spe-
len bij Purmersteijn. Allebei spe-
len ze om een plek in de � nale op 
15 juni.
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Genieten op Maanfeestje
Velsen-Zuid - Van een volle maan was weliswaar totaal geen sprake, maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Voor de vierde keer werd zaterdag in recreatiegebied Spaarnwoude het Full Moon Festival gehouden 
en met de ondertitel ‘New moon at the lake’ kon er gewoon gefeest worden. Vier podia met diverse DJ’s en 
een sprookjesachtig gedecoreerde omgeving zorgden voor de juiste sfeer, het mooie weer deed de rest. 
(Foto: Ton van Steijn)

Aan het roer bij 195-jarige organisatie
Nieuwe KNRM-directeur van start
IJmuiden - Deze week begon Ja-
cob Tas o�cieel als directeur bij 
de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM). Hij 
kijkt er naar uit om bij de 195-ja-
rige organisatie aan de slag te 
gaan.
,,Ik ervaar het als een eer om aan 
deze professionele organisatie, 
die al bijna 200 jaar bestaat, lei-
ding te mogen geven. De KNRM 
staat voor verschillende uitdagin-
gen en ik wil de organisatie graag 
verder brengen. In een verande-
rende wereld veranderen ook de 
eisen die aan de KNRM worden 
gesteld. Daar wil ik me graag voor 
inzetten. Wat timing betreft kom 
ik in een goede tijd: de zomer-
maanden zijn een mooie perio-
de om kennis te maken. Ik zie er 
naar uit te ontmoeten, te leren en 
te kijken wat er allemaal gebeurt 
bij de KNRM”, aldus Tas.

Jacob Tas (53) werd eind vorig 
jaar al benoemd bij de KNRM, 
maar begon maandag 3 juni in 
IJmuiden aan zijn nieuwe func-
tie. Na zijn dienstplicht als mari-

neo�cier, studeerde Tas econo-
metrie waarna zijn loopbaan be-
gon in de commerciële sector bij 
de rederij Koninklijke P&O Nedl-
loyd. De afgelopen jaren is hij in 
Engeland werkzaam geweest bij 
verschillende grote charitatie-

ve instellingen. Hij werkte bij The 
Prince’s Trust en Action for Child-
ren en vlak tot zijn aantreden was 
hij directeur bij Nacro. Na 18 jaar 
keert hij terug naar Nederland 
om bij de KNRM aan de slag te 
gaan. (foto: aangeleverd)

Spannende Boeken Weken met 
Moordspel in de Bibliotheek
IJmuiden - De Spannende Boe-
ken Weken van 1 tot en met 21 ju-
ni zetten de thriller als vakantie-
boek centraal. De vakantie is voor 
40% van de Nederlanders het 
moment om méér boeken te le-
zen dan normaal. Gemiddeld ne-
men we zo’n zes boeken mee op 
reis. Spanning is het meest gele-
zen genre. 

Trends in thrillers
Binnen het genre kun je alle kan-
ten op. Thrillers die het goed 
doen zijn complotromans à la De 
Da Vinci Code, evenals historische 
thrillers en de Nederlandse literai-
re thriller. De eerste thrillercovers 
waarop de uitgever verwijst naar 
de #MeToo-discussie zijn inmid-
dels ook gesignaleerd. ‘Scandi-
noir’ is een genre apart: elk land 
uit het hoge noorden kent inmid-
dels meerdere bekende schrijvers 
die de lezer laten kennismaken 
met moordverhalen uit Scandi-
navië. Maar dé trend van vandaag 
is ‘domestic noir’: thrillers die zich 

achter de voordeur of op de werk-
vloer afspelen. 
Over de vrouw die vreemdgaat 
en de man die terugslaat, over 
buren die toch niet zo vriendelijk 
zijn als ze op het eerste gezicht le-
ken, over stalkers die geduldig bij 
het tuinpad posten. 

Spannende Boeken Weken in 
de Bibliotheek
Kom langs in de Bibliotheek voor 
een leuke tip voor je volgende 
spannende boek, sla je slag op de 
boekenmarkt van 19 tm 22 juni 
(tijdens de bemande uren van de 

Bibliotheek, de opbrengst gaat 
naar aanschaf van nieuwe boe-
ken met als focus Nederlandse 
literatuur). Of doe mee aan een 
moordspel diner. Als je lid wordt 
tijdens de Spannende Boeken 
Weken ontvang je 10% korting 
op een kaartje voor het moord-
spel diner! 

Moordspel diner in de Biblio-
theek
Tijdens de Spannende Boeken 
Weken zelf meedoen aan een 
spannend verhaal? Dat kan met 
het moordspel diner in de Bibli-
otheek van IJmuiden op 19 juni. 
Onder het genot van een heer-
lijk diner verzorgt door restaurant 
van der Meer en met vakkundi-
ge spelbegeleiding. Boek op tijd 
want vol = vol! 

Bibliotheek IJmuiden | 19 juni | 
18.30 – 22.00 | toegang inclusief 
diner en 3 consumpties €65,- | re-
serveren via de balie of de websi-
te. (Logo: aangeleverd)

Regio - De Rookvrije Generatie 
heeft een mijlpaal bereikt: 1000 
rookvrije buitensportterreinen in 
Nederland. De Rookvrije Gene-
ratie wil rookvrij opgroeien van-
zelfsprekend maken. Het aan-
tal rookvrije sportverenigingen 
neemt hard toe. Sinds 1 septem-
ber van vorig jaar toen het aantal 
op 550 clubs lag is het aantal bij-
na verdubbeld. In Noord-Holland 
ligt het aantal op 180. Een stijging 
met 88 ten opzichte van septem-
ber vorig jaar.

De stijging is mede te danken aan 
de steun van sportbonden en ge-
meenten. Ook is het maatschap-
pelijke draagvlak voor rookvrije 
terreinen, waaronder sportter-
reinen blijvend hoog. Maar liefst 
84% van de Nederlanders willen 
dat sportterreinen waar kinderen 
komen rookvrij zijn. Dit bleek uit 
het maandag verschenen draag-
vlakonderzoek gedaan in op-

dracht van de Alliantie Nederland 
Rookvrij.
Floris Italianer, directeur van de 
Hartstichting en voorzitter van 
de Alliantie Nederland Rook-
vrij, is trots op de mijlpaal. ,,Bijna 
een verdubbeling van het aantal 
rookvrije sportterreinen is goed 
nieuws voor kinderen in Neder-
land. Hoe meer terreinen er rook-
vrij zijn, hoe minder kinderen 
in aanraking komen met roken. 
Door de gestage groei en de ve-
le goede voorbeelden wordt het 
steeds makkelijker voor sportver-
enigingen om mee te gaan in de 
trend en ook rookvrij te worden. 
Uiteindelijk willen we ernaar toe 
dat het normaal is niet te roken 
op een sportvereniging. En dat 
gaat de goede kant op.”

Hockey relatief hardst op weg
Ruim 389 voetbalclubs zijn ge-
heel of gedeeltelijk rookvrij. 
Maar hockey is relatief gezien het 

hardst op weg: met 184 clubs is 
meer dan de helft van alle hoc-
keyclubs geheel of gedeeltelijk 
rookvrij[1]. De meeste rookvrije 
sportclubs bevinden zich in Zuid-
Holland (188), Noord-Holland 
(180) en Gelderland (136).

Steun bij rookvrij maken ver-
eniging
Sportverenigingen kunnen vaak 
wat hulp gebruiken bij het rook-
vrij maken van hun club. Zo zien 
verenigingen soms een belem-
mering in de handhaving van 
het beleid of zijn bang voor reac-
ties van bijvoorbeeld rokers. Via 
de ondersteuning op www.rook-
vrijegeneratie.nl/sport worden zij 
hierbij geholpen en gaan zij mak-
kelijk op weg naar een rookvrij 
terrein. De ervaring leert dat het 
invoeren van een rookvrij-beleid 
in de praktijk vaak meevalt en de 
reacties over het algemeen posi-
tief zijn.

In Noord-Holland 180 rookvrije sportverenigingen 
Mijlpaal: 1000ste rookvrije sportterrein, 
verdubbeling sinds september 2018

Vrijwilligers willen opknapbeurt 
Seniorencentrum Zeewijk

IJmuiden - De vrijwilligers van 
Seniorencentrum Zeewijk zou-
den graag zien dat het pand vol-
ledig wordt opgeknapt. Ze vin-
den dat het sterk is verouderd en 
stellen een aantal aanpassingen 
voor. Inmiddels is een petitie op-
gesteld, die door 149 mensen is 
ondertekend. Binnenkort worden 
de handtekeningen overhandigd 
aan de gemeente Velsen.

Seniorencentrum Zeewijk, geves-
tigd aan het Zeewijkplein 260, 
valt onder het beheer van Stich-
ting Welzijn Velsen. Geld om het 
gebouw te moderniseren is er 
niet, dus wenden de vrijwilligers 
zich nu tot de gemeente Velsen, 
de subsidiegever van de wel-
zijnsorganisatie. Piet Dekker, één 
van de vrijwilligers, wijst op een 
aantal zaken in het pand die vol-
gens hem en zijn collega’s hoog-
nodig aanpassing behoeven. Zo 
kent de recreatiezaal een nood-

uitgang met een centimeters ho-
ge drempel ervoor. Aangezien 
veel senioren gebruik maken van 
een rollator, zou die drempel een 
hinderlijk obstakel vormen wan-
neer er daadwerkelijk sprake zou 
zijn van een noodsituatie.

In de huidige opzet is de zaal door 
middel van een grote plantenbak 
en een kozijn gescheiden van de 
ruimte rond de bar. Die scheiding 
willen de vrijwilligers eruit heb-
ben, vervolgens zou er wat hen 
betreft een schuifwand voor in de 
plaats moeten komen, zodat de 
twee delen van het gebouw één 
geheel kunnen vormen bij gro-
te drukte. ,,Als hier bijvoorbeeld 
een zanger optreedt, dan hebben 
we dit zestig man binnen’’, ver-
telt Piet Dekker. Ook de �lms over 
oud IJmuiden, die sinds kort wor-
den vertoond, trekken heel wat 
belangstelling. Samen met zijn 
collega’s heeft Dekker, zelf zo’n 

anderhalf jaar op deze locatie als 
vrijwilliger actief, vlaggenlijnen 
opgehangen om voor een beetje 
sfeer te zorgen, want: ,,Het pand 
is gewoon heel erg verouderd, 
niet meer van deze tijd.’’

Over twee weken stapt hij naar 
wethouder Marianne Steijn (wel-
zijn) om de petitie te overhandi-
gen. Hij wijst daarbij op het feit 
dat de voltallige gemeenteraad 
in het verleden heeft besloten 
dat de activiteiten in het pand in 
stand gehouden moeten worden. 
Er zullen volgens hem investerin-
gen moeten worden gedaan om 
dit op verantwoorde wijze te kun-
nen doen. 
In het begeleidend schrijven 
wordt de wethouder onder meer 
geattendeerd op het achterstal-
lig onderhoud aan de toiletgroep 
in het pand en de slijtage van het 
aanwezige meubilair. (Bos Media 
Services)

Piet Dekker met de petitie, die hij op 17 juni overhandigt aan wethouder Marianne Steijn

Aanhouding na schieten met luchtbuks
IJmuiden - Een 29-jarige man uit 
IJmuiden is maandagavond te-
gen 22.00 uur aangehouden. Drie 
vrouwen liepen met elkaar over 

straat toen zij vanaf een balkon 
door een man werden beschoten 
met een luchtbuks.
Een van de vrouwen werd bijna 

geraakt. De politie werd gebeld 
en deze kon de man aanhouden. 
Hij werd overgebracht naar het 
politiebureau in Haarlem.
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7 JUNI

Opruimactie Noordpier. Er wordt 
om 19.00 uur verzameld bij de 
slagboom aan het begin van de 
Noordpier. Iedere deelnemer 
ontvangt een attentie. (foto: aan-
geleverd)

Het Nederlands Softbalteam U16 
speelt een oefenwedstrijd tegen 
Amerika op sportpark Rooswe-
ijk In Velsen-Noord, 19.00 uur. De 
wedstrijd is gratis toegankelijk. 
(foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Florin Negreanu (altviool, fo-
to boven) en Eliza Puchina (pia-
no, foto onder) in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto’s: aangeleverd)

8 JUNI
Luilakactie bij DNM aan de Lange 
Nieuwstraat 501-A: van 0700 tot 
09.00 uur 40% korting op de ge-
hele collectie.

Imkervereniging Velsen en om-
str. geeft een gratis kennis-
makingsworkshop ‘bijenhou-
den’. Aanvang 10.00 uur in Café 
Spaarndam in Spaarndam. Aan-
melden michiel1967@me.com 
met vermelding ‘workshop’.

Willem Vissers signeert van 10.00 
tot 12.00 uur zijn nieuwe boek 
‘Jongensdromen het gouden sei-
zoen van Ajax’ bij Bruna in Velser-
broek. (foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
posities: ‘Opstand in IJmuiden’, 
‘Jubileumschatten, ‘Festung 
IJmuiden’. Jubileumjaar: iedere 
maand kans op mooie prijzen. 
Voor kinderen 3 speurtochten 
van peuter tot puber.

Excursie Gilde Haarlem: op zoek 
gaan naar de verborgen kloosters 
in Haarlem. Aanmelden via www.
gildehaarlem.nl of per email naar 
gildewandelingen@gmail.com.

Jongeren met Bijbel. Bijbels chil-
len met jongeren. Het hele gezin 
is welkom van 18.00 tot 20.00 uur 
in de Adelbertuskerk, Rijksstraat-
weg 28 Haarlem. 

9 JUNI
Eerste Pinksterdag

Feest van de Geest. De inspira-
tie van de Geest in kunst en bloe-
men. Pinksteren. In de Mariakerk, 
Rijksstraatweg 355 Haarlem en 
Naaldkerk, Frans Netscherlaan 12 
Santpoort-Noord.

Fantasy Day op de Ruïne van Bre-
derode van 11.00 tot 17.00 uur.  
Een droom die tot leven komt 
door Marieke Frankema die haar 
nieuwe fantasy-boek voor young 
adults presenteert: ‘Dansen tot de 
zon komt’. Voor meer informatie: 
www.ruinevanbrederode.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Kinderexcursie in het Uilenbos 
bij Boerderij Zorgvrij (4 t/m 10 
jaar) start om 12.00 uur bij de 
receptie van Boerderij Zorgvrij 
(Genieweg 50, Velsen-Zuid). De 
excursie zal ongeveer 1 uur du-
ren, ouders mogen niet mee. 
Meer informatie via Hans Smits, 
tel. 023-5848789 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 
(foto: aangeleverd)

Het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum is vandaag gesloten. 

▲

Muziek van Gabriel Fauré door 
het groot Voice Company Koor 
onder leiding van Robert Bak-
ker in de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 26, Haarlem, 16.00 
uur. Reserveren: www.hetvoice-
companykoor.nl. (foto: aangele-
verd)

Optreden van de Rebellies in 
Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord. Aanvang 17.00 
uur.

10 JUNI
Tweede Pinksterdag

Pinksterjaarmarkt op Landgoed 
Duin & Kruidberg van 11.00 tot 
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Dag van het Kasteel op de Ruïne 
van Brederode met living history 
en storytelling van 11.00 tot 17.00 
uur. Voor meer informatie: www.
ruinevanbrederode.nl. 

Oervolk stoervolk. Boerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 12.00 t/m 14.00 uur en van 
14.00 t/m 16.00 uur. Voor kinde-
ren van 6 t/m 14 jaar. Reserve-
ren via www.peutersinhetwild.nl/
agenda.

Het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum is vandaag extra open van 
13.00 tot 17.00 uur. Programma: 
zie zaterdag.

Slotconcert met Nouvelle Phil-
harmonie met daarin Pavel 
Guerchovitch – viool, Sergey 
Smirnov - piano (foto) en Di-
ma Tsypkin – cello in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: aange-
leverd)

11 JUNI
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.

Lotgenotengroep rouwverwer-
king in buurtcentrum De Spil 
aan de Frans Halsstraat in IJmui-
den, 10.00-11.00 uur. Informa-
tie: 06-83231221/
ehoekstra@swtvelsen.nl.

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

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.

Open dag bij Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166 IJmui-
den. Van 16.00 tot 20.00 uur. 

Avondvierdaagse Velserbroek tot 
en met 14 juni. Start en �nish Pol-
derhuis aan het Vestingplein van-
af 18.00 uur. (foto: aangeleverd)

Zomermusical ‘Bridges of Madi-
son County’ in Stadsschouwburg 
Velsen, 20.15 uur.

12 JUNI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmuiden. 
GESLOTEN.

Zomer in de Bijbel in de Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg 28 in 
Haarlem. Aanvang 11.00 uur.

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um: zie zaterdag. 

Buitenspeeldag bij Wijkcentrum 
De Stek in Velsen-Noord. Van 
14.15 tot 16.15 uur. 

Zevende editie van de Telstar 
Street League. Straatvoetbaltoer-
nooi voor jongens én meisjes van 
12 tot en met 17 jaar van Telstar 
Thuis in de Wijk. Velserbroek Wie-
ringer Aak. Aanvang 17.00 uur. 
(foto: Ron Pichel)

13 JUNI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Bijbels Themacafé in de ontmoe-
tingsruimte van de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Niet de eerste 
keer...
IJmuiden - In het stukje over het 
aangetro�en dode kal�e vori-
ge week in deze krant stond ver-
meld dat dat de eerste actie was 
van Reddinsteam Zeedieren Vel-
sen (RTZ-Velsen) dit jaar. De orga-
nisatie meldt nu dat het niet hun 
eerste actie was maar het eerste 
dode kal�e van dit geboortesei-
zoen dat werd aangetro�en. ,,Wij 
hebben sinds dit jaar al 22 ritten 
gereden, zowel naar het strand, 
naar de opvang in Stellendam 
als helaas ook naar de destruc-
tie’’, meldt Aad de Koning namens 
RTZ-Velsen.

Eerste Buurtgezinnen-
middag in Velsen
Velsen - Op zaterdag 22 juni is 
de eerste Buurtgezinnen-mid-
dag in Velsen een feit. Het net-
werk van vraag- en steunouders 
is sinds de start in oktober 2018 al 
gegroeid naar meer dan 50 aan-
gemelde gezinnen. De ontmoe-
tingsmiddag zal plaatsvinden in  
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! Op 
deze middag van 13.00 tot 17.00 
uur zijn de actieve aangemelde 
Buurtgezinnen uitgenodigd door 
coördinator Barbara van der Me-
ij de Bie om met elkaar te genie-
ten van een hapje en een drank-
je. En om samen met de kinde-
ren zich heerlijk uit te leven in de-
ze avontuurlijke speeltuin. Er kan 
die middag ook geknutseld en 
geschminkt worden. 
Heb je de oproepen van Buurt-
gezinnen.nl voorbij zien komen 
op Facebook of eerder iets over 
Buurtgezinnen.nl in de kranten 
gelezen en is ook jouw interes-
se gewekt? Deze dag is Speel-
tuin Zeewijk Natuurlijk! gewoon 
toegankelijk (entreeprijs €1,- p.p.) 
en kan je met je gezin deze mid-
dag niet alleen Barbara, maar ook 
steun- en vraaggezinnen ont-
moeten en vragen stellen. 

Buurtgezinnen.nl
Buurtgezinnen.nl is een stichting 

die gezinnen die overbelast zijn 
of dreigen te raken en een hulp-
vraag hebben in contact brengt 
met een ander gezin in de buurt 
om elkaar een handje te helpen 
en hiermee het gezinsnetwerk 
te vergroten. De vraaggezinnen 
krijgen hierdoor weer een beet-
je lucht en kunnen daarna hun 
bezigheden weer op de rit krij-
gen. Het initiatief is momenteel 
in meer dan 40 gemeenten ac-
tief en heeft al vele vriendschap-
pen tussen gezinnen en kinderen 
opgeleverd. Alles is in de preven-
tieve fase en Barbara van der Meij 
de Bie van Buurtgezinnen hoopt 
hiermee meer ouders in de ge-
meente Velsen te helpen om ‘on-
ze kinderen samen groot te bren-
gen’.
Kom gerust langs, zeker als u al 
langer een keer kennis wilt ma-
ken met deze organisatie. Ze boe-
ken inmiddels mooie resulta-
ten in Velsen en je kunt met ei-
gen ogen zien hoeveel Buurtge-
zinnen enthousiast met elkaar 
samenwerken. Met opgroeiende 
kinderen, ook in gemeente Vel-
sen, is een helpende hand nooit 
teveel en samen met de inwoners 
kan deze stichting een nog gro-
ter succes worden. (foto: aange-
leverd)

Nederlands softbalteam 
U16 te gast bij Rooswijk
Velsen-Noord - Vrijdag 7 juni 
ontvangt honk- en softbalvereni-
ging Rooswijk het Nederlandse 
softbalteam U16 op haar sport-
park in Velsen-Noord. De selec-
tie tot 16 jaar speelt om 19.00 
uur een oefenwedstrijd tegen de 
Verenigde Staten. De wedstrijd 
geldt als voorbereiding op het 
Europees Kampioenschap dat 
van 29 juli tot en met 3 augustus 
wordt gehouden in de Kroatische 
hoofdstad Zagreb.

Europees Kampioen
Inzet voor de ploeg van bonds-
coach Ilja Hardewijn in Zagreb is 
prolongatie van de Europese ti-
tel. In 2017 wist Nederland met 
groot vertoon Europees Kampi-
oen te worden door 9 van de 10 
wedstrijden te winnen en in de �-
nale het sterke Tsjechië met 4-2 
te verslaan. Dit jaar loopt de rou-
te via wedstrijden tegen Oekraïne 
en Polen richting de �nale tegen 
mogelijke rivalen als Italië en Tsje-
chië. De coaching sta� bestaat, 
net zoals twee jaar geleden, ver-
der uit Wessel Brocken, Suzanne 
Poelgeest en Kay van Schie.

Terug op het nest
Bijzonder aan de wedstrijd op 
sportpark Rooswijk, is dat dit 

voor één van de speelsters van 
het Nederlandse team een thuis-
wedstrijd is. Manager Hardewijn 
maakte onlangs zijn 24-koppi-
ge voorselectie bekend. Een van 
de speelsters in deze selectie is 
Anouk Boontjes. De veertienja-
rige Velsen-Noordse startte haar 
softbalcarrière bij hsv Rooswijk 
en verhuisde via het Haarlem-
se DSS naar Amsterdam Pirates 
waar zij zich in de kijker speelde 
voor het Nederlandse team. Met 
de wedstrijd vrijdag, keert Anouk 
dus weer voor eenmaal terug op 
het oude nest.
 
Wedstrijd van formaat
Het is niet de eerste keer dat 
Rooswijk een wedstrijd van for-
maat aanbiedt op het sport-
park. Eerder al was Rooswijk gast-
heer voor het EK pupillen en in 
2014 ontving Rooswijk het Ne-
derlandse Dames softbalteam, 
dat in voorbereiding op het WK 
een oefenwedstrijd speelde te-
gen Nieuw Zeeland. Ook het Ne-
derlandse dameshonkbalteam 
speelde meerdere oefenwedstrij-
den op het sportpark in Velsen te-
gen het eerste honkbalteam van 
Rooswijk. De wedstrijd van vrij-
dag 7 juni is gratis toegankelijk. 
(foto: aangeleverd)
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Stefan Schaafsma geslaagd 
voor de 2e dan karate
Velsen - Zondag 26 mei is Stefan 
Schaafsma uit IJmuiden geslaagd 
voor zijn 2e dan karate examen. 
Het examen werd afgenomen in 
Harderwijk door een commissie 
van de Karate-Do Bond Neder-
land. Hij heeft er hard voor ge-
traind en legde een heel goed en 
kundig examen af.

Behalve de verschillende stoot-, 
trap-, afweertechnieken en com-
binaties daarvan, bestond het 
examen ook uit twee hogere ka-
ta’s demonstreren. Dit zijn vast-
gestelde combinaties van tech-
nieken waarbij een gevecht te-
gen denkbeeldige tegenstanders 
wordt uitgebeeld. Gelet wordt op 
de juiste uitvoering van de tech-
nieken, balans, snelheid en wend-
baarheid.
Het derde onderdeel voerde hij 
uit met zijn leraar, Hugo Nibte 
waarbij hij voorgeschreven tra-

ditionele aanvallen en verdedi-
gingen moest laten zien. Ook de 
uitleg van de Kata (Bunkai) door 
middel vanaanvallen was een ver-
plichte onderdeel.

Afsluitend moest hij laten zien 
dat hij kan vechten. Hierbij wordt 
1 minuut aangevallen, 1 minuut 
verdedigd en 1 minuut vrij ge-
vecht geleverd. Hij heeft op alle 
onderdelen een prachtige pres-
tatie geleverd, waar hij trots op 
mag zijn.

Stefan traint al sinds jeugdige 
leeftijd karate bij de Sportvereni-
ging Dschen Dui in Santpoort, 
onder leiding van Rijksgediplo-
meerde karateleraar Hugo Nibte.
Bij Sportvereniging Dschen Dui 
kan er vanaf 6 jaar karate getraind 
worden. In 2 gratis proe� essen 
kan er beslist worden of men ver-
der wil in deze discipline.

Naast karate zijn er bij de vereni-
ging ook de disciplines Aiki-Jutsu, 
Jiu Jitsu, Tai Chi, Kiaido, Judo, Pen-
cak Silat en Yoga. Zie voor meer 
informatie www.dschendui.nl.

Stefan Schaafsma en Hugo Nibte 
(foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws: Bekerteam 
strandt in poule des doods
IJmuiden - Nadat het clubsei-
zoen van Damclub IJmuiden 
(DCIJ) afgelopen vrijdag afgeslo-
ten werd met de Algemene Le-
denvergadering, moest er de dag 
daarop nog één laatste krachts-
inspanning geleverd worden. In 
Huissen (onder Arnhem) tro� en 
de IJmuidenaren in de tweede 
poulefase van de KNDB-beker de 
crème de la crème van de dam-
wereld: landskampioen Hijken, 

nummer vier Culemborg en num-
mer zes Wageningen. 

In de eerste ronde trof DCIJ Wage-
ningen, dat voormalig nummer 
twee van de wereld Jan Groenen-
dijk meegenomen had. Groenen-
dijk, net terug na zijn overwin-
ning bij het World Cup toernooi 
in Ivoorkust, won fraai van Stijn 
Tuijtel. Nadat Jesse Bos en Krijn 
ter Braake remise speelden, ver-

loor Martin van Dijk in een dam-
meneindspel: 2-6. 
Daarna mochten de IJmuidena-
ren aantreden tegen Hijken, dat 
wereldkampioen Roel Boomstra, 
voormalig Nederlands kampioen 
Martin Dol� ng en Wouter Wol� , 
nummer acht op het WK 2017 
had opgesteld. Bos hield knap 
stand tegen Dol� ng en ook Tuijtel 
pakte een punt tegen Henk Kalk. 
Ter Braake werd echter opgerold 
door Boomstra en Van Dijk be-
zweek in een 5-om-5 stand nog 
tegen Wol� : wederom 2-6.

In de laatste ronde stond tegen 
Culemborg alleen nog de eer op 
het spel, aangezien Wageningen 
en Hijken beide partijen gewon-
nen hadden. 

De IJmuidenaren gingen het best 
met deze situatie om en haalden 
alles uit de kast. Van Dijk boek-
te dankzij een damcombinatie 
een snelle overwinning op Simon 
Harmsma, nummer twee van de 
wereld bij de pupillen. Ter Braake 
wist schijfwinst te forceren tegen 
Simons vader Tjeerd Harmsma en 
won ook. Nadat Tuijtel de hand-
doek moest werpen tegen de 
sterke Derkx, sloot Bos zijn dag 
voortre� elijk af met een fraaie ze-
ge op subtopper Steijlen (zie fo-
to). 

Zo won DCIJ zijn laatste wedstrijd 
met 6-2 en eindigde het als out-
sider op een knappe derde plaats 
in de poule des doods. (foto: aan-
geleverd)

In het Pieter Vermeulen Museum
Honderdste schoolgroep uit de 
IJmond bezoekt de Afvalexperience
Driehuis - Afgelopen week be-
zocht groep 3 van de Zeester in 
Beverwijk het Pieter Vermeulen 
Museum. Met het bezoek van juf 
Karen en haar leerlingen staat de 
teller van schoolgroepen uit de 
IJmond die de expositie hebben 
bezocht op 100! Dat betekent dat 
zo een 3000 kinderen inmiddels 
veel wijzer zijn over zwerfvuil, af-
val scheiden, recyclen en herge-
bruik. Omdat de IJmond gemeen-
ten het zeer belangrijk vinden dat 
de bewustwording over deze on-
derwerpen wordt vergroot kon-
den schoolklassen uit deze ge-
meenten de tentoonstelling gra-
tis bezoeken. 
Daar werd goed gebruik van ge-
maakt. Niet alleen het basison-
derwijs maar ook door het voort-
gezet onderwijs. 

Om bij de bezoekers gedragsver-
andering in gang te zetten, moe-
ten begrippen zoals bijvoorbeeld 
recyclen tot de verbeelding spre-
ken. Hoe kunnen we dat in onze 
regio beter doen dan met de hulp 
van TataSteel dachten de muse-
ummedewerkers bij het samen-

stellen van het educatieve pro-
gramma. En zo geschiedde. Al-
le leerlingen die het museum 
bezoeken, nemen een leeg/ge-
bruikt blikje mee. Deze waarde-
volle grondsto� en wordt in een 
hvc container gegooid en deze 
zal binnenkort door Tatasteel ge-
leegd worden. Van al deze blikjes 
gaat de Tatasteel Academy een 

skelter maken met één van de 
schoolgroepen die het museum 
hebben bezocht. De winnende 
schoolklas wordt volgende week 
bekend gemaakt door de Velsen-
se wethouder Floor Bal.

De tentoonstelling is nog tot het 
einde van de zomervakantie te 
bezoeken. (foto: aangeleverd)

Belangrijk maatschappelijk programma van Telstar Thuis in de Wijk

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren
IJmond - School’s cool IJmond is 
voor komend schooljaar op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die 
zich als thuismentor willen inzet-
ten voor leerlingen die door per-
soonlijke omstandigheden een 
groter risico lopen op schooluit-
val. Met één tot twee uur begelei-
ding per week maken de vrijwil-
ligers voor deze leerling een we-
reld van verschil. 

School’s cool IJmond is een be-
langrijk maatschappelijk pro-
gramma van stichting Telstar 
Thuis in de Wijk, dat dankzij bij-
dragen van de gemeentes Vel-
sen en Heemskerk, het Dichtbij-
fonds van Rabobank IJmond en 
het Leerplein Kennemerland kan 
worden uitgevoerd.
De leerlingen die door de scho-
len voor een thuismentorschap 
van School’s cool worden aange-
meld, zijn kwetsbare, maar kans-
rijke kinderen die om uiteenlo-
pende redenen een extra steun-
tje in de rug goed kunnen gebrui-
ken. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan een moeilijke thuissituatie 
of een taalachterstand. De thuis-
mentoren helpen hun pupillen 
wekelijks voor een periode van 
ongeveer anderhalf jaar.
Het is belangrijk dat een men-
tor a�  niteit heeft met de school-
gaande jeugd, maar onderwijser-
varing of zelf kinderen hebben is 
niet nodig. Voorafgaand aan het 

mentorschap krijgen de vrijwil-
ligers twee trainingen en wordt 
de vrijwilliger gekoppeld aan een 
leerling. Gedurende het mento-
raat, dat vanaf de zomervakantie 
start, wordt ondersteuning gebo-
den door de coördinator. Ook zijn 
er regelmatig mentorbijeenkom-
sten waarbij aan de hand van in-
tervisie ervaringen worden uitge-
wisseld. 
Voor komend schooljaar worden 
in Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk nog vrijwilligers gezocht. De-
ze vrijwilligers zien erop toe dat 
de leerling lekker in zijn vel zit en 
voldoende tijd aan schoolzaken 
besteedt. Zij geven hem of haar 
en de ouder(s)/verzorger(s) tips 
en adviezen en ze oefenen met 

zelfstandig leren.
School’s cool is ook op zoek naar 
bedrijven en ondernemers, die 
hun werknemers willen stimu-
leren om dit vrijwilligerswerk te 
verrichten. Bijvoorbeeld door de 
mentoren de gelegenheid te bie-
den om de begeleiding van de 
leerlingen (deels) in hun werktijd 
te doen. Dit kan voor bedrijven 
een mooie vorm van lokaal be-
trokken, maatschappelijk onder-
nemen zijn.

Wilt u thuismentor worden of 
meer informatie? Zie dan www.
schoolscoolijmond.nl, mail naar 
info@schoolscoolijmond.nl of bel 
met School’s cool IJmond (023) 
539 26 64. (foto: Ron Pichel)

Eindvoorstellingen DanceWorks Velsen
Velsen - De repetities voor de 
jaarlijkse eindvoorstellingen van 
DanceWorks Velsen zijn in volle 
gang. Op vrijdag 21 en zaterdag 
22 juni staan alle leerlingen weer 
op het toneel van Stadsschouw-
burg Velsen. Het hoogtepunt van 
het dansjaar, waar leerlingen en 
docenten maandenlang naartoe 
werken. Zij nemen het publiek 
ook dit jaar weer mee in een gro-
te diversiteit aan stijlen. Van klas-
siek tot breakdance en van mo-
dern tot Urban, gedanst door 

peuters tot volwassenen.
Maandenlang wordt er toege-
werkt naar deze eindvoorstelling 
waar de podiumpresentaties tot 
in de puntjes zijn voorbereid en 
de combinatie van ‘kwaliteit en 
plezier’ hoog in het vaandel staat. 
De Demoteams wonnen al vele 
prijzen en dansten mee op NK-, 
EK- en zelfs WK-wedstrijden.
De dansers heten iedereen van 
harte welkom om te komen kij-
ken naar wat Velsen aan dans te 
bieden heeft. Kaarten reserve-

ren via de website van de stads-
schouwburg www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. of op werkda-
gen van 12.00 tot 15.00 uur tele-
fonisch en aan de kassa van de 
schouwburg. De toegangsprijs 
bedraagt € 15,00 (kinderen t/m 8 
jaar € 13,50).
Aanvang avondvoorstellingen: 
19.30 uur, matinee: 14.00 uur. Om 
teleurstellingen te voorkomen 
raadt men aan om niet te lang te 
wachten met het kopen van de 
kaartjes. (foto: aangeleverd)

Musicalgroep The Cast zoekt nieuwe 
talenten voor Shrek the Musical
Regio - Musicalgroep The Cast wil 
graag haar ledenbestand uitbrei-
den. Mannen zijn extra welkom!
Musicalgroep The Cast is opge-
richt in 1990. De ambities liggen 
hoog voor deze gedreven groep. 
Met ondersteuning van een pro-
fessioneel artistiek team wordt 
hard gewerkt mooie voorstellin-
gen neer te zetten. 

Ze brengen bijna jaarlijks een ga-
ve productie en beleven plezier 
aan de repetities én aan alles wat 
erbij komt kijken. Na de indruk-
wekkende musical ‘3 Musketiers’ 
waarmee The Cast vorig jaar in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk stond, speelt de ambitieu-
ze musicalgroep medio juni ‘Life! 
The Greatest show’ (uitverkocht). 
Een week later worden alweer au-
dities gehouden voor ‘Shrek the 
Musical’.

Enthousiaste musicaltalenten 
(vanaf 16 jaar): schrijf je in voor 
de audities via info@thecast.nl en 

kijk eens op onze website www.
thecast.nl.

Musicalgroep The Cast speelt 
sinds 1990 bekende musicals zo-
als The Wiz , Aida, Beauty and the 
Beast, Zorro – De Musical, Caba-
ret, Legally Blonde, 3 Musketiers 

alsmede eigen producties. De 
semi-professionele vereniging 
heeft ongeveer vijfenveertig le-
den uit heel Noord-Holland. 

The Cast wordt ondersteund door 
een groep trouwe donateurs en 
sponsors. (foto: aangeleverd)



Documentaire Ogenschijnlijk Zorgeloos 
over reis naar het onbesprokene
Regio - Vier vrienden. De 50 ge-
passeerd. Ogenschijnlijk zorge-
loos. Heeft het leven gebracht 
waar ze als jongen van droom-
de? Waar zijn ze trots op en waar 
bang voor? Wat zijn hun zorgen? 
Vragen die centraal komen te 
staan in de documentaire Ogen-
schijnlijk Zorgeloos van regis-
seur/producer Bram van Splun-
teren. Hij volgt de vrienden eind 
augustus op hun reis naar Italië 
waar zij op zoek gaan naar on-
besproken aspecten van hun le-
vensverhalen.

Jan Glas (58), Marcel Hoender-
dos (55), Herman Opmeer (53) 
en Jaap Sluis (62) zijn zakelijk en 
privé al lange tijd bevriend. Ze 
leiden een ogenschijnlijk zorge-
loos bestaan, maar kwamen er 
al pratend achter dat die vlag de 
lading niet altijd dekt. Ze had-
den/hebben zorgen die hun le-
vens kleuren en waar ze binnen 
hun vriendschap geen weet van 
hadden. 

Nadat die zorgen tijdens indrin-
gende en waardevolle gesprek-
ken werden gedeeld, ontstond 
het idee om er in een documen-
taire dieper op door te gaan. 
Herman Opmeer: ‘Eén van onze 
avonden was zó mooi dat we er 
achteraf gezien best een camera 
bij hadden willen hebben om de 
verhalen en emoties nog eens te 
kunnen beleven en met anderen 
te delen. Zo ontstond het idee 
om samen op reis te gaan naar 
het door ons zeer geliefde Italië 
en daar de documentaire Ogen-
schijnlijk Zorgeloos te maken.’

De Heemsteedse videoverslag-

gever Jan-Willem de Lange toon-
de interesse in het idee en legde 
meteen de link met de ervaren 
documentairemaker Bram van 
Splunteren. Hij maakte onder 
meer de programmaserie Café 
De Liefde voor de VPRO en acht 
documentaires over de rol van 
�loso�e in het moderne leven 
voor de Belgische zender Can-
vas. Van Splunteren haakte en-
thousiast aan. Op één voorwaar-
de: de vier vrienden moeten tij-
dens de trip naar Italië behalve 
plezier maken zich in hun ziel la-
ten kijken en niet geopenbaar-
de aspecten van hun levensver-
haal delen. Concreet: praten over 
kracht en kwetsbaarheid en over 
problemen en perspectief. 

Jan-Willem de Lange en Bram 
van Splunteren: ,,Het spannings-
veld tussen wat je in het leven 
van jezelf laat zien en wat buiten 
beeld blijft, intrigeert ons enorm. 
Dat thema is actueler dan ooit. 
Daarom is dít het moment om er 
een �lm aan te wijden.’’

De vier vrienden richtten Stich-
ting Ogenschijnlijk Zorgeloos 
op. Die stelt zich ten doel om 
mensen op basis van onbespro-
ken gebleven levensverhalen 
met elkaar te verbinden en zo 
contacten te verdiepen en te ver-
sterken. 
Stichting Ogenschijnlijk Zorge-
loos wil persoonlijke ervarin-
gen (laten) verwoorden en ver-
beelden en zichtbaar maken hoe 
mensen gevormd zijn door wat 
ze in hun leven hebben meege-
maakt. Als het lukt om het docu-
mentaire-project te realiseren, 
kunnen ook andere initiatieven 

volgen. Oók van geestverwanten 
búiten de stichting. Daarbij kan 
worden gekozen voor uiteenlo-
pende communicatiemiddelen 
zoals �lm, fotogra�e, kunst, pu-
blicaties en bijeenkomsten.

Jaap Sluis: ,,Op social media en 
ook daar buiten zijn zaken als 
framing, agressie en verharding 
sterker of zelfs gemeengoed ge-
worden. Stichting Ogenschijnlijk 
Zorgeloos wil daar tegenwicht 
aan bieden en gaat op zoek naar 
verborgen levensverhalen. We 
zijn er van overtuigd dat vragen 
stellen en lúisteren leiden tot 
nieuwe inzichten, andere oorde-
len en een grotere kans op ver-
binding en verdieping.’’ In het be-
lichten van thema’s die in de al-
ledaagse communicatie verbor-
gen blijven schuilt volgens Stich-
ting Ogenschijnlijk Zorgeloos 
een blijvende meerwaarde. Die 
vrienden hebben dat al vragend 
en pratend zélf ondervonden.  

Met de realisatie van de docu-
mentaire Ogenschijnlijk Zor-
geloos is een bedrag van circa 
25.000 euro gemoeid. De vrien-
den brengen samen 4000 euro 
in en zijn via www.ogenschijn-
lijkzorgeloos.nl een 100 euro-ac-
tie gestart. 
Deelnemers aan die actie ma-
ken het realiseren van waardevol 
maatschappelijk initiatief me-
de mogelijk en krijgen twee gra-
tis kaarten voor de première die 
naar verwachting medio 2020 
plaatsvindt. Tevens is Stichting 
Ogenschijnlijk Zorgeloos in ge-
sprek met organisaties, stichtin-
gen en bedrijven over het onder-
steunen van het project.

Van links naar rechts Jaap Sluis, Herman Opmeer, Jan Glas en Marcel Hoenderdos (foto: Ramon Philippo)

Concert met muziek van Gabriel Fauré
Regio - Gabriel Fauré (1845-1924) 
was één van de belangrijkste 
Franse componisten van zijn ge-
neratie samen met jongere tijd-
genoten als Debussy en Ravel. Hij 
is bekend om zijn pianomuziek 
en liederen. Hij vernieuwde te-
vens de Franse religieuze muziek.
Op zondagmiddag 9 juni wordt 
een concertspecial georgani-
seerd waarbij uitsluitend mu-
ziek van Fauré te beluisteren is. 
Dit concert vindt vanaf 16.00 uur 
plaats in de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg hoek Zaanenstraat in 
Haarlem. Bijna nooit wordt rond 
deze zeer toegankelijke compo-
nist een speciaal concert georga-

niseerd. Maar nu is het mogelijk 
op 9 juni Fauré heel goed te leren 
kennen en dat is zeer de moeite 
waard. 
Allereerst wordt het schitteren-
de Requiem uitgevoerd door het 
groot Voice Company Koor onder 
leiding van Robert Bakker, die te-
vens de vleugel zal bespelen. Bij-
zonder aan deze uitvoering is met 
name de begeleiding. Dit keer zal 
die niet verzorgd worden door 
een orkest maar door een combi-
natie van piano en orgel. De be-
kende organist Jeroen Koopman 
zal hiertoe het koororgel van de 
Adelbertuskerk bespelen. Tevens 
verlenen de solisten Angelique 

van Leijenhorst (sopraan) en Jan 
Carpentier (bariton) hun mede-
werking. Beide solisten zullen ook 
een aantal liederen van Fauré ten 
gehore brengen. Deze liederen 
laten het publiek meer kennisma-
ken met de Franse kamermuziek 
uit die tijd. Het gaat hier om zeer 
sfeervolle muziek.

Zondag 9 juni, aanvang 16.00 uur, 
einde ca. 17.30 uur. Locatie: Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg 26, 
Haarlem. 
Toegang: 15 euro. Kaarten aan de 
zaal of vooraf te reserveren via 
www.hetvoicecompanykoor.nl. 
(foto: aangeleverd)

Tentoonstelling:
‘Manse vrouwen’ uit Kennemerland
Regio - Honderd jaar na de zwaar 
bevochten invoering van het 
vrouwenkiesrecht zet Museum 
Kennemerland in Beverwijk de 
vrouw op een voetstuk. Met hon-
derd portretten van vrouwen uit 
de streek. Vrouwen uit heden en 
verleden, bekend en onbekend, 
betrokken en bevlogen. De ten-
toonstelling ‘Manse vrouwen van 
Kennemerland is te zien vanaf za-
terdag 8 juni.

De term ‘manse vrouwen’, een 
Noord-Hollandse uitdrukking, 
klinkt misschien weinig �atteus. 
Het gaat dan ook niet om schone 
schijn of ander uiterlijk vertoon. 
De (ruim) honderd vrouwen zijn 
gekozen omdat ze bijvoorbeeld 
wijs zijn, creatief, doortastend 
of baanbrekend. De een is be-
kend uit de media, de ander valt 
in de categorie stille kracht. Ze 
staan hun mannetje in de poli-
tiek, het bedrijf, de zorg, de kunst, 
de sport, de buurt of thuis in het 
gezin.
Curator Teatske de Jong heeft 
met haar team van Museum Ken-
nemerland en Historische Kring 
Heemskerk de toppers gese-
lecteerd. Keuze genoeg. Beken-
de vrouwen van weleer zijn ro-
manschrijfsters Betje Wol� en 
Aagje Deken en badvrouw Ma-
rijtje Schellevis. Agatha van Ca-
tania, beschermvrouw van Be-
verwijk, mag niet ontbreken. Uit 
het heden zijn onder meer Joke 
Hoobroeckx (milieugroep Goed-
aardig) en José Schuyt (cultureel 
café Camille) vertegenwoordigd.
De bezoeker treft ook minder be-
kende vrouwen aan zoals onder-
neemster Elly Bak, een begrip in 
de bromelia-teelt, en paralympi-
sche roeister Esther van der Loos, 
beiden uit Assendelft. ,,De selec-
tie is heel divers. We hebben ook 
een moeder die twaalf kinderen 
op de wereld heeft gezet en op-
gevoed. Een topprestatie’’, aldus 
Teatske de Jong die voor de ex-
positie �nanciële steun ontving 
van het VSBfonds, Prins Bernard 
Cultuurfonds en de drie regioge-
meenten.

Alle vrouwen worden geportret-
teerd in woord en beeld: foto’s, 
�lm en interviews. Van sommi-
gen zijn er voorwerpen te zien: de 
schaatsen van jonkvrouw Pauline 
Gevers van Marquette, de schrijf-
machine van Meta Bison, een oud 
uithangbord van �etsenmaak-
ster Annie Beliën en veel boeken. 
,,Kennemerland telt nogal wat 
schrijfsters.’’ 

De expositie wordt verder aan-
gekleed met voorbeelden van 
‘manse’ vrouwenkleding.  Denk 
aan een jurk met stropdas en een 
mantelpak. 

De modeartikelen zijn afkomstig 
uit de collectie van modestyliste 
Joke van Dijk van het bedrijf Cou-
turage in Haarlem. Zij geldt als 
een der grootste modeverzame-
laars van het land.

Een eeuw vrouwenkiesrecht was 
de aanleiding voor de expositie 
‘Manse vrouwen van Kennemer-
land’. 
Volgens curator Teatske de Jong 
was het sowieso hoog tijd. ,,Nog 
altijd krijgen vrouwen minder be-
taald en is een topfunctie min-
der bereikbaar. In de geschiede-
nisboeken zijn vrouwen vooral 
afwezig, ondanks hun grote in-
vloed op de samenleving. Het 
museum geeft hen de aandacht 
en waardering die zij verdienen.’’

Museum Kennemerland, Noor-
derwijkweg 2a (hoek Wester-
houtplein). Openingstijden: za-
terdag, zondag en woensdag van 
14.00 tot 17.00 uur. Toegangs-
prijs: volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar: € 5. Zie ook www.
museumkennemerland.nl. (Pos-
ter: aangeleverd)

Op 15 en 16 juni
Houtfestival is terug!
Regio - Houtfestival tovert op za-
terdagavond 15 en zondag 16 ju-
ni de Haarlemmerhout om tot 
cultureel wonderland. Muziek, 
�lm en theater vanuit de hele we-
reld, elk met een eigen geluid en 
een eigen verhaal. Je kan er dan-
sen, lekker eten en bovenal heel 
veel nieuwe muziek en bands 
ontdekken, want Houtfestival 
staat bekend om de verrassende 
programmering! 

Zaterdagavond 18.00 - Houtnacht 
Op zaterdagavond geeft Hout-

nacht om 18.00 het startsein. 
Met optredens van onder andere 
Gregg Green & Innersoul, Ozfer-
ti en local heroes als Minor Citizen 
en Emil Rosé wordt een avond vol 
punk, garage, hip hop, Afrogrime, 
bluegrass, drum & bass en akoes-
tische grooves neergezet. Dit pro-
gramma in samenwerking met 
Geertruida, Reggae Movement, 
Minor Operations Bookings, Irra-
tional Library en jongerencentrum 
Flinty’s heeft zich in slechts een 
paar jaar ontwikkeld tot een must 
see voor de muzikale avonturier.

Zondag vanaf 12.00 uur - Hout-
festival
Op verschillende podia kan van-
af 12 uur worden genoten van in-
tieme concerten, maar ook ge-
danst op tropische beats. Optre-
dens variëren van de Chinese Liu 
Fang tot het Amsterdamse Lo-
la’s Dice en van het Colombiaan-
se Romperayo tot een heuse pri-
meur op Nederlands bodem: het 
Etenesh Wassié Trio (foto: Sylvie 
Lapray-Meunier). 

Ook voor kinderen is er vol-
op ruimte. Er kan worden ge-
schminkt en geknutseld op het 
kinderplein en met optredens 
van onder andere Ronald Snij-
ders, Convoi Exceptional en Niki 
Jacobs is het een gegarandeerd 
feest voor de hele familie! 

Zoca Flava, de tropische dans-
avond in samenwerking met Pa-
tronaat en Reggae Movement 
sluit de zondag af met de rauwe, 
explosieve afrogrooves van Oni-
pa uit Londen en het Nederland-
se DJ-duo Umoja. 

Kom genieten van internationa-
le topklanken, beelden, smaken 
en verhalen die samensmelten in 
een heerlijk ongedwongen sfeer. 
Houtfestival is gratis toeganke-
lijk.

Nieuwsgierig? Bekijk dan hier de 
Houtfestival aftermovie 2018.
Volg het festival op Facebook (@
houtfestival / @houtnacht), Insta-
gram (@houtfestivalhaarlem / @
houtnacht) en de website www.
houtfestival.nl voor het laatste 
nieuws. 

Nog dichter bovenop alle nieuw-
tjes? Download dan de app op ht-
tps://tmsqr.link/houtfestival en 
heb het laatste nieuws over het 
festival altijd bij de hand.
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De laatste concerten in 
‘t Mosterdzaadje voor de zomerstop

Santpoort - De pianiste Eliza Pu-
chiana (foto boven) woont in Roe-
menië. De (alt)violist Florin Ne-
greanu (foto onder) komt er van-
daan maar werkt en woont al lan-
ge tijd in Nederland. Voor de eer-
ste keer gaan ze samen door Ne-
derland toeren. ‘t Mosterdzaadje 
is voor Florin een muzikale thuis-
haven. Op vrijdag 7 juni om 20.00 
uur haalt dit duo alles aan emo-
tie uit de kast. Een prachtig pro-
gramma met Mozart (Viool sona-
te in e mineur), Franck (de onster-
felijk mooie vioolsonate) en Saint-
Saëns (Introduction et Rondo Ca-
priccioso) “Het is een zeer gepas-
sioneerd programma, met liefde 
en dood, met tranen en vreug-
de. Ieder stuk heeft zijn bijzon-
dere geschiedenis die ook zon-
der woorden te voelen en te be-
grijpen is“, aldus Florin Negreanu.

Het duo Negreanu-Puchianu 
vormt in Boekarest de vaste kern 
van een kamermuziek project 
waar Roemeense musici, die uit-
gevlogen zijn over de hele we-
reld, bijeenkomen om in hun 
thuisland  concerten te geven. 

Slotconcert met Piano Trio ‘Nou-
velle Philharmonie’
Maandag 10 juni, Tweede Pink-
sterdag wordt om 15.00 uur met 
een overweldigend mooi pro-
gramma het seizoen in ‘t Mos-
terdzaadje afgesloten. 
Piano Trio ‘Nouvelle Philharmo-
nie’ met daarin Pavel Guercho-
vitch – viool, Sergey Smirnov- pi-
ano en Dima Tsypkin – cello voe-
ren �lmmuziek uit die ook zon-
der beelden tot de verbeelding 
zal spreken. De bekende, ont-
roerende en wondeschone mu-

ziek geschreven door Michael Ny-
man (o.a. The Piano) en Ryuichi 
Sakamoto (o.a. The Last Emperor) 
Nyman, die samenwerkte met 
�lmmaker Peter Greenaway, won 
veel prijzen met o.a. de sound-
track van Jane Campions �lm ‘the 
piano’ . Hij arrangeerde zelf de 
muziek voor pianotrio. 
Voor de �lmmuziek die Sakamo-
to bij ‘The Last Emperor’ schreef 
kreeg hij Oscar, een BAFTA, een 
Grammy en 2 Golden Globe 
Awards.  Sakamoto arrangeerde 
de meest populaire composities 
voor pianotrio. Dit concert in han-
den van Nouvelle Philharmonie, 
gespecialiseerd in minimal music, 
belooft een onvergetelijke afslui-
ting van het seizoen te worden.  

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten is wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.
nl. (foto’s: aangeleverd)

Gezelligheidskoor De Delta Singers 
sluiten dertiende seizoen af
IJmuiden - Het dertiende sei-
zoen van het gezelligheidskoor 
de Delta Singers uit IJmuiden is 
weer een groot succes geweest. 
Ze kijken terug op ruim 25 ge-
slaagde optredens en leuke ac-
tiviteiten voor de leden van het 
koor: de niet meer weg te denken 
feestavond in oktober waar onze 
leden met volle teugen van ge-
nietenen. Maarten Redeker heeft 
tweemaal een leerzame work-
shop gegeven tijdens een oefen-
avond. Ook hebben ze voor de 
vierde keer hun vrolijkheid aan-
geboden in Velserbeek bij de Vis-
senloop. Het wordt weer tijd voor 
een nieuwe groepsfoto. Dit gaat 
gebeuren na a�oop van hun op-
treden op dinsdag 11 juni bij de 

Open dag en avond van Buurt-
huis de Brulboei. De Open dag en 
avond is voor iedereen gratis toe-
gankelijk en start om 16.00 uur. 
De Delta Singers treden op vanaf 
16.30 uur. De laatste oefenavond 
van dit seizoen is op donderdag 
20 juni. 

De Zorghuizen in onze regio kun-
nen ook in de zomer op ons reke-
nen. Woensdagmiddag 7 augus-
tus zijn zij om 14.30 uur te beluis-
teren in het W.F. Visserhuis; vrij-
dagmiddag 9 augustus om 15.00 
uur in Verpleeghuis Velserduin in 
IJmuiden; zondagmiddag 18 au-
gustus om 14.30 uur in Breezicht 
in IJmuiden; zondagmiddag 25 
augustus om 14.00 uur in het Se-

niorencentrum te Zeewijk en tij-
dens de Kunstmarkt in Spaarn-
dam op 3 augustus aanvang 
14.00 uur. Voor verdere informa-
tie zie de website www.deltasin-
gers.nl.

In de maanden juli en augustus 
zijn er geen oefenavonden. Don-
derdag 22 augustus starten ze 
weer met zingen om 19.30 uur in 
Verpleeghuis Velserduin, Schel-
destraat 101 in IJmuiden. Kom 
geheel vrijblijvend naar een op-
treden kijken of kom gewoon 
een keer langs tijdens een oe-
fenavond in Velserduin. U kunt 
ook contact opnemen met het 
secretariaat: Elly Entius op 06-
10318237.

Heeft u kinderen?
Formulierenbrigade Velsen helpt met 
aanvragen regelingen en voorzieningen
Velsen - De gemeente Velsen kent 
verschillende regelingen voor kin-
deren van ouders met een inko-
men op of rond het minimum. Zo 
is er de regeling tegemoetkoming 
indirecte schoolkosten. Nieuw 
dit jaar is dat er ook een vergoe-
ding voor het basisonderwijs is. 
men kandeze regeling voor het 
schooljaar 2018-2019 nog aanvra-
gen tot en met 31 juli 2019. De-
ze bijzondere bijstandsvoorzie-
ning is speciaal bedoeld voor ou-
ders met een laag inkomen, die 
kinderen tot 18 jaar hebben. Indi-
recte schoolkosten zijn kosten die 
gemaakt worden voor allerlei bij-
komende uitgaven naast de on-
derwijsbijdrage en schoolkosten 
zoals het boekengeld. Te denken 
valt aan schoolactiviteiten (bij-
voorbeeld schoolreisje of werk-
week) en bijkomende kosten zo-
als een boekentas, schoolmateri-
aal of een �ets.

Wat zijn de vergoedingen?
De tegemoetkoming indirec-
te schoolkosten is per kind per 

schooljaar maximaal € 270,00 op 
het voortgezet onderwijs/MBO en 
maximaal € 50,00 op het basison-
derwijs. Een schooljaar loopt van 
1 augustus tot en met 31 juli.

Maar er zijn nog meer voorzie-
ningen!
Denk aan een 10-badenkaart bij 
zwembad De Heerenduinen voor 
kinderen tussen de 10 en 18 jaar 
of een gratis seizoenkaart voor 
een van de volgende speeltuinen 
voor kinderen van 0 tot 10 jaar:
• Stichting ‘De Veilige Haven’, Hee-
renduinweg 6a, in IJmuiden 
• Speeltuin Santpoort, Valcken-
hoe�aan 2, Santpoort-Noord 
• Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, 
Dennekoplaan 96, 1974 VC IJmui-
den
Met een seizoenkaart heeft het 
hele gezin toegang.
Voor kinderen van 6 tot 18 jaar 
is het ook mogelijk om eenmalig 
een �ets aan te vragen via de bij-
zondere bijstand. 
En voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
om deel te nemen aan een sport 

of muziekles. Voor dit laatste 
geldt een maximale vergoeding 
van € 200,- per jaar.

Hoe kan de vergoeding worden 
aangevraagd?
De voorzieningen zijn via een for-
mulier aan te vragen bij de ge-
meente Velsen of via de Formulie-
renbrigade Velsen. De Formulie-
renbrigade Velsen is een project 
van de gemeente Velsen en Soci-
us Maatschappelijk Dienstverle-
ners. 
De Formulierenbrigade Velsen 
kan kijken of iemand in aanmer-
king komt en biedt ondersteu-
ning bij het aanvragen. Verder kij-
ken zij naar waar u mogelijk nog 
meer recht op hebt. 

De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd bij Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners in IJmui-
den, Plein 1945, nummer 10. Loop 
gerust binnen voor het maken 
van een afspraak, bel 088 - 88 76 
900 of mail naar formulierenbri-
gadevelsen@socius-md.nl. 

Janiek (9) genas van leukemie:
,,We moeten ons blijven 
inzetten voor KiKa’’
Velserbroek - Vier jaar oud was 
Janiek van den Belt, toen haar le-
ven aan een zijden draadje hing. 
Ze kreeg destijds de diagnose 
leukemie en vocht voor haar le-
ven. Met succes, want inmiddels 
is de nu negenjarige Velserbroek-
se volledig genezen en durft 
ze weer te dromen over de toe-
komst. Janiek staat deze week in 
de schijnwerpers bij KiKa, de or-
ganisatie die strijdt tegen kinder-
kanker.

Reizen doet Janiek van den Belt 
graag, Schotland en Frankrijk zijn 
haar favoriete bestemmingen. 
Ze was zelfs in de Franse hoofd-
stad Parijs toen ze voor het eerst 
klachten kreeg, die uiteindelijk 
leidden tot het onderzoek waar-
uit de diagnose leukemie kwam. 
Gelukkig gaat het nu weer goed 
met Janiek. Ze zegt: ,,Ik heb geluk 
gehad, maar ik besef dat er ook 
gezinnen zijn die dat geluk niet 
hebben. Daarom moeten we ons 

blijven inzetten voor KiKa.” Zelf 
heeft ze daarnaast een mooi toe-
komstdoel voor ogen. Ze wil als 
pedagogisch medewerker gaan 
werken in een ziekenhuis: ,,Zo-
dat ik ervoor kan zorgen dat zij 
zich even niet meer ziek voelen.’’ 
Dit jaar neemt ze deel aan de KiKa 
KidsRun, een loop van een kilo-
meter, speciaal voor kinderen. Ja-
niek doet met een eigen team al 
een aantal jaren mee aan de Run 
for KiKa en wil op deze manier 
ook dit jaar weer een mooi geld-
bedrag inzamelen. Kijk op https://
www.runforkika.nl/even-voor-
stellen-kanjer-janiek voor uitge-
breide informatie. Via een button 
op deze website kan direct een 
bedrag worden gedoneerd. (foto: 
aangeleverd)

Bosbeekschool peanutkampioen
Santpoort - Het jaarlijkse pea-
nutbal toernooi voor de groepen 
7 van scholen in Velsen was weer 
een groot succes. 
Tijdens het toernooi stond gezel-
ligheid en sportiviteit duidelijk 
voorop. 
Uiteraard waren er ook prijzen te 
verdelen en de Bosbeekschool 
kon maar liefst drie prijzen mee 
naar huis nemen. 
Een gedeelde eerste prijs voor 
beide teams van de Bosbeek-
school, een beker voor de bes-
te verdediger en tot slot nog een 
mooie beker voor het team dat 
de meeste homeruns had ge-
maakt. (foto: aangeleverd)

Kinderexcursie in het Uilenbos bij 
Boerderij Zorgvrij (4 t/m 10 jaar)
Velsen-Zuid - Op zondag 9 juni 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een leuke, leerzame ex-
cursie voor kinderen in het Uilen-
bos naast Boerderij Zorgvrij. De 
activiteit zal vooral gaan om het 
ontdekken van de natuur. Ze zul-
len lekker door het bos gaan wan-
delen en kijken wat er allemaal op 
hun pad komt. Denk aan padde-
stoelen, molshoopjes en vogels. 
De gidsen zullen zelf het een en 
ander vertellen, maar ze moedi-
gen de kinderen ook vooral aan 
om zelf vragen te stellen. Er is 
meer dan genoeg te leren.

Nieuwsgierig wat er allemaal in 
het bos te vinden valt? Doe dan 
mee met ons mee en laat je ver-
rassen door de natuur!

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De excur-

sie is bedoeld voor kinderen tus-
sen 4 en 10 jaar oud. Ouders gaan 
niet mee. De groep verzamelt om 
12.00 uur bij de receptie van Boer-
derij Zorgvrij (Genieweg 50, Vel-

sen-Zuid). De excursie zal onge-
veer 1 uur duren. Meer informatie 
via Hans Smits, tel. 023-5848789 
of kijk op www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. (foto: aangeleverd)

Zeehond doet IJmuiden aan
IJmuiden - Zondagmorgen om 
06.30 uur waren vrijwilligers van 
het Reddingsteam Zeedieren Vel-
sen al op het strand van IJmui-
den, na verschillende meldingen 
van een grote zeehond. Het be-
trof een volwassen gewone zee-
hond met de typische tekening 
uit Schotland. Deze mankeer-
de niets, maar hij ging wel ach-
ter omstanders aan die te dicht-
bij kwamen. 

Het gebied werd door RTZ Velsen 
en Reddingsbrigade afgezet. In 
de loop van de ochtend zwom de 
zeehond weer in de Noordzee, te 
veel drukte om zich heen.

RTZ Velsen staat op Tweede Pink-
sterdag op de jaarmarkt van 

Landgoed Duin en Kruidberg. (fo-
to: aangeleverd)



Luilak-actie
 Zaterdag 8 juni

Luilak-actie
Voor de uitgeslapen leerlingen!

KOM VROEG, 
WANT WIE HET 
EERST KOMT,

HET EERST MAALT!!!

Contant of 
per pinbetaling.

Rutherfordstraat 43 • 2014 KA Haarlem • Tel. 023-537 89 30

WWW.VERKEERSSCHOOLBRINKMAN.NL

HET EERST MAALT!!!HET EERST MAALT!!!

Nummer 1
e 999,-!!
e 999,-!!

Nummers 6 t/m 15

e 1.199,-!!
Daarna tot 08.00 uur

e 1.400,-!!

Voor de uitgeslapen leerlingen!
TOTAALPAKKET

CATEGORIE B
• 30 lessen (volle uren)
• incl. theoriecursus + boek
• incl. theorie-examen CBR
• incl. tussentijdse toets
• incl. praktijkexamen CBR

Inschrijven v.a. 5.30 uur tot 8.00 uur
Aanmelden vanaf 16½ jaar
(categorie B, informeer naar de voorwaarden)

Normale prijs 

e 1799,-

L

Opwaarderen 
 met 

10 lessen 

e 480,-!!

Allemaal vroeg uit de veren om voordelig het rijden te leren!

Daarna tot 08.00 uur

Nummers 16 t/m 25

e 1.299,-!!

(categorie B, informeer naar de voorwaarden)

Nummers 16 t/m 25

Nummers 2 t/m 5

e 1.099,-!!

Hillegommerdijk 554 • 2136 KX Zwaanshoek • Tel: 023 584 23 54 • www.globalgarden.nl

2e PINKSTERDAG OPEN 
van 10.00 - 17.00 uur

Muziekschool 
Meer-Music
Hoofdweg 589c
2131 MT  Hoofddorp
023-5640776
06-29308906

Gra
tis

 

Global GardenTUINCENTRUM

Grootste assortiment planten en bomen!

Muziekschool 
Meer-Music
Hoofdweg 589c
2131 MT  Hoofddorp
023-5640776
06-29308906

Gra
tis

 

Ht tuincentrum bij u in de buurt!

Verloren:
Gucci zonnebril op sterkte. 
Tel. 06-18852576
Te koop:
Grasmaaier Gardena elektrisch, 15,-. 
Tel. 06-19206479
Gevraagd:
Zak-partituren van o.a. Bach, Mahler, 
enz.  Tel. 0255-530584
Te koop:
Tafel, blad 2.0x0.8 m 35,-, 4-laden-
kast 35x65x55 cm 15,-, ventilator 
diameter 30 cm 15,-, bureaustoel 20,-. 
Tel. 06-48943793
Te koop:
Autostoeltje Cybex Ece R 44/04 Gr. 1 
(9-18 kg), kwaliteitskinderstoeltje, 
extra veilig door het speciale bevesti-
gingssysteem JUNO 2 Fix z.g.a.n. vr.pr. 
75,-.  Tel. 0255-516273/06-41479991
Te koop:
Loeki �etsje 16” voor 4-5 jaar 25,-, 
meisjes�ets roze 20” voor 6-7 jaar 35,-, 
alu ladder 2x 10 trede 50,-, helm 35,-. 
Tel. 06-23524668
Te koop:
100 golfballen goede kwaliteit 
worden evt. bezorgd 25,-, �ets-rvs-
voorwiel met prima band 7,50. 
Tel. 023-5372427
Te koop:
AEG wasdroger 60,-, KLM huisje 10,-, 
magnetron 35,-. Tel. 023-5255325
Te koop:
3 delige vazen Delfts blauw 200,-, 
koets en gouden paarden 100,-, foto-
toestel en hoes 50,-. Tel. 0251-224306
Te koop:
11 Ariadne at Home 2015/2016 1,-. 4 
badlakens 100x180 2 rood/2 blauw 
20,-. Tel. 06-12755140
Te koop:
meisjes dekbedhoes rose + badstof-
hoeslaken 5,-, dekbedovertrek 1 
pers.+sloop 100% katoen 140x200 
5,-. Tel. 06-12755140
Te koop:
antieke olielamp 45 cm. hoog 10,-, 
2 donkerrose klamboe’s 1 pers. 5,-, 
zachte grijze zeehond plm. 60 cm. 5,-. 
Tel. 06-12755140
Te koop:
nieuw dubbele zwarte �etstassen 
10,-, z.g.a.n. k. campingbedje + 
matras 10,-, z.g.a.n. rieten babywieg 
met kap rose bekleed 60,-.
Tel. 0255-513419
Te koop:
Romans Maeve Binchy 4 stuks 5,- per 
stuk 1,50, 2   fototoestelletjes p.st. 5,-, 
Baantjer pockets 0,50. 
Tel. 023-5390914
Ik zoek
Jill van de Groeneweg. Er is post bij 
mij bezorgd. Tel. 06-36081560
Te koop:
Babyaankleedkussen met hoes voor 
commode grijs/wit met sterretjes, 
alleen bij oma gebruikt,12,50. 
Tel. 06-37341974
Te koop:
Permanent wagen incl. wikkels en 
toebehoren voor kapster  68,-.
 Tel. 06-10502314
Te koop:
Fietszitjes Bobike voor incl. wind-
scherm en achterzitje i.z.gs.30,- per 
st., tot 3 en 6 jr. Tel. 023-5254462
Te koop:
Scrabble spel houten letters en 
plankjes 13,50, Triominos de luxe 10,-. 
Tel. 023-5254462


















