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DE LENTE KOMT ERAAN!
DE ZOMERBANDEN
MOGEN ER WEER OP

Bedankt
Vertrouwd
voor het
en
dichtbij
vertrouwen!

Kampioenen gehuldigd
IJmuiden - De Vliegende Hollander, Rico Haarbosch, Simone Geel, Nina
Kessler en Matthijs Büchli
zijn de grote winnaars geworden van het Sportgala Velsen. Zij werden vrijdagavond in een vol Thalia Theater uitgeroepen tot
de beste Velsense sporters van 2016.
De uitverkiezing van Matthijs
Büchli tot Sportman van het
Jaar kwam niet als een verrassing. De jury kon simpelweg niet om zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen heen en was unaniem in

haar oordeel. De beelden van
de keirinfinale bezorgden
vrijwel alle aanwezigen kippenvel. Vanwege zijn bijzondere prestatie was het Lam
Gods, het beeldje dat bij de
sportprijs hoort, speciaal voor
Büchli uitgevoerd in zilver.
Ook de meisjes uit groep 5/6
van De Vliegende Hollander
leverden vorig jaar een unieke prestatie door als eerste
Velsense voetbalteam kampioen van Nederland te worden. Na goede prestaties in
de gemeentelijke en provinciale voorronde werden zij
in Zeist ongeslagen winnaar
van de finaleronde. Hun uit-

verkiezing tot Sportploeg van
het Jaar werd met luid gejuich ontvangen.
In de categorie Talent van het
Jaar koos de jury voor Rico
Haarbosch uit Velserbroek.
Hij was in 2016 de beste indoorkarter van de wereld –
ook bij de senioren. De Velserbroeker droomt van een
carrière in de Formule 1,
maar gaf toe dat daarvoor
veel geld nodig is. Daarom
is hij op zoek naar sponsors.
(foto: Peter Karl Bannov)
Elders in deze editie: Juryrapporten Sportgala Velsen

Pierloop terug op agenda
Velsen - De Pierloop Velsen gaat door! De organisatie heeft in rederij Cornelis Vrolijk een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Het hardloopevenement beleeft op zaterdag
9 september haar 26ste
editie. De organisatie verwacht zo’n 2000 deelnemers aan de start.
Het bestuur van de Pierloop
is verheugd met het sponsorschap van het IJmuidense bedrijf. ,,Wij zijn Cornelis
Vrolijk uiterst dankbaar voor
de toezegging’’, aldus voorzitter John van Vliet. ,,Het is
in deze tijd niet eenvoudig
om een sponsor te vinden
die je met raad en daad bijstaat. Inmiddels is ons logo
aangepast en zullen wij met

de Pierloop, zowel letterlijk als figuurlijk, een nieuwe
weg inslaan.’’
,,Cornelis Vrolijk is sinds
1951 gevestigd in IJmuiden
en voelt een grote verbondenheid met de gemeente Velsen’’, aldus Cees Bruinink, manager logistiek bij
de rederij. ,,De pier in IJmuiden is het laatste wat onze vissers bij vertrek zien en
het eerste bij binnenkomst.
Het gaat ons aan het hart
dat een evenement waar de
gehele gemeenschap van
Velsen, jong en oud bij betrokken is, afgelopen jaar na de viering van het jubileum in 2015 - geen doorgang
kon vinden.’’
,,Toen de organisatie ons benaderde om in plaats van reguliere sponsor, hoofdspon-

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

TELSTAR
MVV
VRIJDAG
17 MAART
20.00 UUR

DEZE WEEK IN DE KRANT

Als slapen een
probleem wordt

sor van de Pierloop Velsen
te worden, hoefden we niet
lang na te denken’’, vervolgt
Bruinink. ,,In de wetenschap
dat wij met onze ondersteuning een gezond financieel
draagvlak realiseren voor de
Pierloop Velsen. Wij hopen
dat de vele vrijwilligers die
in het verleden altijd klaar
hebben gestaan om van de
Pierloop een succesvol loopevenement te maken, ook in
2017 weer van de partij zijn.
Zonder hun geweldige inzet
is het nu eenmaal niet mogelijk een dergelijk loopfestijn te organiseren.”
Cornelis Vrolijk verbindt zich
in ieder geval voor drie jaar
als hoofdsponsor aan de
Pierloop Velsen. Inschrijven
kan vanaf medio maart via
www.pierloopvelsen.nl.

ZONDAG 19 MAART
AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

LSVV

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Iedere week
in deze krant:

Informatie

2

16 maart 2017

Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

IJmond - De openbare
school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging,
godsdienst, politieke gezindheid,
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen
is welkom op de openbare
school.
Op de openbare school respecteert iedereen elkaar en
is volop aandacht voor de
verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen.
De leerkrachten zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt,
ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. In de lande-

lijke Week van het openbaar
onderwijs staat de deur op
woensdag 22 maart bij alle OPO IJmond basisscholen wagenwijd open. Op iedere school worden activiteiten georganiseerd en
krijgen bezoekers een goede indruk van wat de openbare school te bieden heeft.
Draagt u het openbaar onderwijs een warm hart toe of
wilt u zich oriënteren? Dan
bent u van harte welkom tijdens de open dag.
Vanaf woensdag 15 maart
leest u op de websites van
de scholen welke activiteiten georganiseerd worden.
Zie ook www.opoijmond.nl.

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

IJmuiden - Op zaterdag
1 april komt U2 L.A.Vation
naar het Thalia Theater!
Geen andere U2 tributeband
ter wereld komt visueel en
muzikaal zo dichtbij U2 als
L.A. Vation uit Los Angeles.
Volgens publiek en fans van
over de hele wereld is L.A.
Vation ‘The Next Best Thing’.
L.A. Vation dankt zijn naam
aan het nummer Elevation
uit een U2 album. L.A.vation
heeft zichzelf op een verbazingwekkend, gelijkende wijze een U2 tribute eigen gemaakt, met een 2 uur
durende show vol memora-

bele elementen uit het verleden en heden van U2 en alles met de nadruk op trots,
passie en respect voor de
vier uit Dublin. Een show
met alleen maar grote hits,
puttend uit 13 bestselleralbums met songs als New
Year’s Day, With Or Without
You, Beautiful Day, One en
Vertigo.
Het concert begint om 21.00
uur. De toegang bedraagt 15
euro in de voorverkoop en
20 eyro aan de deur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Hotel Augusta en via www.thaliatheater.nl.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of
bijzondere gebeurtenissen
die plaatsvinden. Achter
elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht
voor het administratiegebouw van het gemeentelijk Gas- en Waterleidingbedrijf.
Aan de Trompstraat, bij de
kruising met de Wijk aan Zeeerweg, staat een imposant
pand met de naam ‘Gasbedrijf
en Waterleiding’ in een tegeltjestableau in de voorgevel.
Het pand huisvest momenteel een zorgcentrum onder
de naam ‘Villa Tromp’.
Tegenwoordig zijn aansluitingen voor water, elektriciteit
en (meestal) gas vanzelfsprekend in de IJmuidense huizen.
Dat is zo’n 100 jaar geleden
wel anders. Vanaf 1879 wordt
gas, geproduceerd in een
oliegasfabriekje aan de Bik
en Arnoldkade, voornamelijk
gebruikt voor straatverlichting in IJmuiden en De Heide. Na 1901 worden de straten elektrisch verlicht en verdwijnt de behoefte aan gas.
Maar na enkele jaren blijkt
er een groeiende behoefte te
bestaan aan gas, naast een
goede drinkwatervoorziening.
Eind 1906 besluit Velsen tot
de oprichting van een waterleidingbedrijf en gasfabriek,
ter hoogte van de Hoogeberg
aan de huidige IJmuiderstraatweg. De bouw van de

gasfabriek gaat niet door, omdat het betrekken van gas
vanuit Haarlem per kuub minder kost. Op het beoogde terrein verrijst een gasdistributiebedrijf met gashouder. In
1911 begint de gaslevering
aan bijna 1000 aansluitingen
in Velsen. Aan de overkant
van de Wijk aan Zeeërweg
verrijzen onder andere de watertoren en een filtergebouw
van het waterleidingbedrijf. In
1917 wordt het gemeentelijke
waterleidingnet in gebruik genomen.
In 1915 start in opdracht van
het Gemeentelijk Gas- en Waterleidingbedrijf Velsen de
bouw van een administratiekantoor met twee bovenwoningen. Het ontwerp is van ingenieur Drost, medeontwerper van onder andere de watertoren. In 1929 verrijst aan
de rechterzijde een uitbouw.
Het kantoor is van 1917 tot
eind jaren tachtig als zodanig
in gebruik. Nadat er korte tijd
krakers in zitten, worden van
1990 tot 2003 asielzoekers in
het pand gehuisvest. Daarna
wordt het pand weer gekraakt
en raakt het verder in verval.
Gelukkig wordt het pand als
gemeentelijk monument behoed voor sloop. In 2008 doet
de gemeente het pand in de
verkoop en vertrekken de
krakers. Woningbedrijf Velsen
koopt het pand om het vanaf
2010 in overleg met de huurder De Zorgspecialist op te
knappen en in te richten als
‘Villa Tromp’. Deze kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met dementie wordt
in 2011 geopend. Sindsdien
heeft het pand weer de uitstraling van weleer, met de
oorspronkelijke functie nog
duidelijk vermeld in de gevel!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Toneelgroep de Veste
viert vakantie in Spanje
Velserbroek – Toneelgroep
de Veste viert vakantie in
Spanje met het stuk ‘Hallo,
ben ik al bruin?’ Het is een
komedie met een zomers
tintje, geschreven door P.
van den Bijllaardt en geregisseerd door Chris IJzelenberg en Corrie van der Rol.
De komedie gaat over drie
vrouwen die vakantie vieren in Torremolinos. U kent
dat wel. Drankjes op een
zonovergoten terras, dineren op zwoele avonden, flirten met mannen. Tot zover
niets aan de hand, zou je
zeggen. Maar er komt ook

een vreemd telegram, er is
gedoe met mannen en verwarring over een opdringerige Spanjaard. En dan die
belachelijke
Engelsman?
Waar dat allemaal toe leidt?
In ieder geval tot een groots
einde.
Speeldata zijn zaterdag 8
april om 20.00 uur en zondag 9 april om 14.00 uur.
Locatie: Polderhuis, Vestingplein 58 te Velserbroek.
Een kaartje kost 10 euro.
Reserveren kan via de website www.toneelgroepdeveste.nl of telefonisch via Velsen - Sinds december
023-5365905.
2016 zijn Jolanda Deudekom
en Bernadette Duineveld gediplomeerd Medisch Pedicure.
Beiden hebben al jarenlang
een pedicurepraktijk en toen
de mogelijkheid zich voordeed
zijn ze de opleiding Medisch
Pedicure gaan volgen.
De Medisch Pedicure is gespecialiseerd in de behandeling van risicovoeten. Hieronder wordt verstaan: complicaties die zijn ontstaan als
gevolg van diabetes mellitus,
reumatische aandoeningen,
neurologische aandoeningen,
vaataandoeningen of dermatologische aandoeningen. Als
gevolg van bovengenoemde
aandoeningen kunnen er problemen aan de huid of nagels

Medisch
pedicure
van uw voeten ontstaan.
Personen met diabetes kunnen bijvoorbeeld uitval van de
zenuwen (neuropathie) ontwikkelen waardoor het gevoel
in de voeten vermindert of volledig verdwijnt. Hierdoor kunt
u het mogelijk niet voelen als
u een wondje aan uw voet oploopt. Ook een vermindering
van de bloedtoevoer naar de
benen en voeten kan ontstaan
als gevolg van diabetes. Hierdoor genezen wondjes aan de
voeten minder goed
Standsveranderingen aan de
voeten en tenen kunnen ontstaan door diabetes of reuma.
Deze
standsveranderingen
kunnen leiden tot overmatige
druk, likdoorns, eelt en/of nagelproblemen.

Gasterij de Hout

Bridgeclub
Het Terras gaat
langer door

Culinaire aanwinst
voor IJmuiden!
IJmuiden - Op 14 maart
heeft Maurice Maas Gasterij de Hout geopend. Een
restaurant waar woorden
als gastvrijheid, kwaliteit en
eerlijke prijzen hoog in het
vaandel staan. Het is een
plek waar niet alleen met
passie wordt gekookt, maar
waar gastheerschap de culinaire ervaring compleet
maakt.
Maurice heeft in de afgelopen 12 jaar in diverse restaurants als gastheer en
gastronoom-sommelier gewerkt en is ervan overtuigd
dat deze ervaring bij Gasterij
de Hout tot dit totaalconcept
heeft geleid.
De menukaart is divers en
er is absoluut voor een ieder iets lekkers te vinden.
Verschillende soorten satés,
een mooie tournedos, een
smakelijke vegaburger en,
onmiskenbaar voor IJmui-

den, natuurlijk vis.
Gasterij de Hout schenkt diverse wijnen, zowel per glas
als per fles en tapt meerdere soorten (speciaal)bier.
Wilt u hierover een goed advies? Dan bent u bij Maurice
aan het goede adres, want
hij is gediplomeerd gastronoom-sommelier! Over de
voor- en nagerechten vertellen we vooraf niets. Er moet
natuurlijk wel iets te verrassen blijven!
Gasterij de Hout aan de
Houtmanstraat 37 in IJmuiden is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf
17.30 uur. Kiest u een vooren hoofdgerecht, dan krijgt
u bij vooraf reserveren en inleveren van de openingsflyer/advertentie een dessert
naar keuze cadeau! U kunt
vooraf reserveren via eten@
gasterijdehout.nl of 0255769011.

Om uw voeten in goede conditie te houden is het belangrijk dat u regelmatig uw voeten laat behandelen bij de medisch pedicure.
Jolanda en Bernadette werken
samen met de podothereut. In
vele gevallen kunt u uw behandelingen bij uw zorgverzekeraar of bij de podotherapeut
(gedeeltelijk) declareren.
Wanneer u last heeft van ingroeiende nagels kan de medisch pedicure met een beugel de nagel reguleren of zelfs
vernieuwen. Ook voor het aan
laten meten van een orthese
bent u bij de medisch pedicure aan het goede adres.
Voor Driehuis bel Jolanda:
0255-520997. Voor Santpoort
bel Bernadettte: 023-5397600.

Driehuis - In het weekend
van 18 en 19 maart is er in
de Engelmunduskerk aan de
Driehuizerkerkweg in Driehuis weer een grote boekenen snuffelmarkt. Meer dan
duizend boeken boeken zijn
zorgvuldig gesorteerd en op
genre. De boeken zijn uitgestald op een groot aantal kramen achter in de kerk. Toegang is gratis, de markt is op

zowel op zaterdag als zondag
geopend van 12.00 tot 17.00
uur. Tijdens het speuren naar
uw favoriete boek kunt u genieten van een kopje koffie
of thee. Alle opbrengsten komen ten goede aan het onderhoud van het prachtige kerkgebouw Het Hart van
Driehuis. U vindt de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis.

Santpoort-Noord - Bridgeclub Het Terras stopt dit seizoen niet, zoals de meeste
bridgeclubs per 1 mei, maar
verlengt het seizoen met twee
maanden. De helft van het ledenbestand vindt het plezierig wat langer door te bridgen en aan die behoefte heeft
de club gevolg gegeven. Daar
niet alle leden gebruik maken
van de verlenging is er ruimte voor enthousiaste bridgers
die het plezierig vinden om vaker te kunnen bridgen. In de
maanden mei en juni wordt er
gebridged op dinsdagmiddag
(dit seizoen nog in Dorpshuis
Het Terras) aan de Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
U (en uw bridgepartner) zijn
van harte welkom: elke dinsdagmiddag in mei en juni tegen betaling van 3 euro per
persoon. De zaal gaat open
om 13.00 uur, aanvang 13.30
uur. Voor meer informatie kunt
U bellen met Gerda Bauritius,
secretaris, via 06-22069062.
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Primeur voor IJmuiden:
eerste havengebied met BIZ
IJmuiden - Een grote
meerderheid van de ondernemers in het havengebied heeft voor de Bedrijven Investeringszone
(BIZ) gestemd. Hiermee
heeft IJmuiden twee primeurs: de eerste BIZ in de
gemeente Velsen en het
eerste havengebied in Nederland dat voor een BIZ
kiest. Bijna driekwart van
de 208 ondernemers heeft
deelgenomen aan de BIZstemming. Daarvan heeft
73 procent vóór de BIZ gestemd.
,,Complimenten voor de ondernemers in het havengebied, die in groten getale
voor meer samenwerking en
meer collectieve investeringen kiezen”, aldus Ton Wijker, voorzitter van de stichting BIZ Havengebied IJmuiden. ,,Samen zorgen voor een
aantrekkelijk vestigingsklimaat en een schoon en vei-

lig Havengebied, dat is wat
wij met het instellen van de
BIZ voor ogen hebben. Vanaf vandaag gaan we met zijn
allen samen werken aan verbeteringen waar we allemaal
van kunnen profiteren.”
,,Eén van de maatregelen
waar breed draagvlak voor
is, is het beveiligen van het
havengebied met camera’s”,
vult Peter van de Meerakker,
algemeen directeur Zeehaven IJmuiden, aan. ,,We hadden als Havenbedrijf beloofd
om, naast onze bijdrage aan
de BIZ, ook fors mee te investeren in camerabewaking.
Die belofte komen we graag
na. We willen namelijk binnen twee maanden beginnen
met de installatie van de eerste camera’s.”
Het bestuur van de stichting
BIZ werkt ook aan de uitwerking van de overige acties uit het actieplan. Voorbeeld is de werkgroep Compaan, waarin ondernemers,

gemeente en politie online
en offline samenwerken aan
schoon en veilig. Ook wordt
in overleg met ondernemers
nagedacht over het instellen van een parkmanager, die
als aanspreekpunt zorgt voor
meer verbinding tussen verschillende partijen, belangen
en acties in het Havengebied.
Sinds de invoering van de
BIZ-wet op 1 januari 2015
worden overal in Nederland
BIZ-en opgericht. Deelnemers investeren bovenop de
gemeentelijke inspanningen
sámen in het verbeteren van
het economisch functioneren
van hun gebied. De krachten bundelen en gezamenlijk
investeren in Havengebied
IJmuiden via de BIZ zorgt ervoor dat ondernemers een
sterkere positie krijgen en
hun slagkracht neemt toe om
het ondernemersklimaat van
het Havengebied te verbeteren. (foto: Zeehaven IJmuiden)

Lammetjes Zorgvrij
achter glas geboren
Velsen-Zuid - De geboorte
van de lammetjes op Zorgvrij is goed te zien achter
de nieuw gebouwde glazen
scheidingswand in de stal.
Alle schapen van Zorgvrij
worden iedere zomer ingeënt
tegen Q-koorts. Dat betekent
dat ze de Q-koortsbacterie
niet bij zich dragen. Door de-

ze vaccinatie is er geen besmettingsgevaar. Toch heeft
het ministerie alle schapenbedrijven geadviseerd om
geen bezoekers toe te laten
bij het aflammeren van schapen. Vandaar dat Zorgvrij een
glazen scheidingswand heeft
geplaatst en zijn ze toch goed
zichtbaar.
Informatieboer-

derij Zorgvrij ligt midden in
het recreatiegebied Spaarnwoude en is behalve maandag alle dagen van de week
open. Naast lammetjes zijn er
ook leuke kleine kuikentjes
te zien of kom naar de varkens kijken, de koeien aaien,
of verse melk tappen. (foto:
Informatieboerderij Zorgvrij)

Velserbroek - Villa Westend
staat op zaterdag 25 maart
weer in het teken van de jaren
negentig. Dan wordt de derde
editie van het themafeest Villa
Nineties gehouden.
Net als vorig jaar belooft het
een feest van herkenning te
worden. Alle populaire muziekstijlen uit de jaren negentig komen voorbij, van R&B
tot happy hardcore en van
pop tot vocale house. De dj’s
die daarvoor gaan zorgen zijn
Rob Boskamp en Good Old
Dave, die samen The VideoKingz vormen. Zij draaien dit
jaar voor het eerst een videoset op Villa Nineties. De clips
uit de jaren negentig zijn te
zien op een groot scherm. Uit
het aanhoudende succes van
2 Unlimited, 2 Brothers On The
4th Floor en Robin S blijkt dat
muziek uit de jaren negentig
nog steeds mateloos populair
is. Niet alleen bij mensen die
toen op de dansvloer stonden,
maar ook bij de volgende generatie die hunkert naar de jaren waarin The Spice Girls en

Backstreet Boys de hitlijsten
domineerden. Tickets voor Villa Nineties kosten 10 euro exclusief reserveringskosten en
zijn verkrijgbaar bij Patrick van
Keulen in IJmuiden, City Sport
& Fashion in Santpoort-Noord
en bij Villa Westend in Velserbroek. Tickets zijn ook online
verkrijgbaar via www.villawestend.nl. Aan de deur kosten de
kaarten 12,50 euro.
Villa Nineties duurt van 21.00
tot 02.00 uur. De minimumleeftijd is 18 jaar. Bij twijfel wordt
om een legitimatie gevraagd.
Zie ook www.facebook.com/
villanineties.

Maak bij de Stern
kennis met roeisport
IJmuiden - De dagen worden langer, het betere weer is
in aantocht, hét moment om te
genieten van sporten in de buitenlucht en op het water.
Iedereen kan leren roeien, jong
of oud, met of zonder sportervaring. Je kunt alleen of in
teamverband roeien op recreatief of op wedstrijdniveau, er is
voor ieder wat wils. Het enige
wat je nodig hebt is een zwemdiploma. Bij mooi weer of met
wind en regen, het gevoel als
je met je boot soepel door het
water glijdt is niet te beschrijven, dat moet je ervaren! Met
roeien train je al je spieren en

de kans op blessures is klein.
Daarom organiseert de Stern
gratis roeiclinics op zondag
26 maart van 11.30 tot 13.00
uur en op woensdagavond 29
maart van 19.00 tot 20.30 uur.
De basisinstructie voor volwassenen van drie maanden tegen
gereduceerd tarief begint de
eerste week van april. Er wordt
tweemaal per week lesgegeven op diverse dagen.
De Stern heeft een aparte
jeugdafdeling en jongeren zijn
van harte welkom om mee te
doen. Opgeven kan via www.
rvdestern.nl of 06-42353593
(na 17.00 uur).

12 16 maart 2017

Deel Snippenbos
wordt Keetberglaan

DKV D1
tweede
Velsen - Voor DKV B1 was
er weinig eer te behalen aan
de wedstrijd van zaterdag
tegen TOP. De derde plaats
was verzekerd en zou door
winst of verlies niet meer
veranderen. Helaas had dit
negatieve gevolgen voor de
concentratie. Ook de andere verdeling van de vakken
werkte niet goed uit. Met
een verlies van 6-11 verliet DKV B1 het veld. Op
het veld zijn er weer nieuwe perspectieven. DKV B2
speelde thuis tegen Vlug en
Vaardig uit Amsterdam. Eerder was er al een keer gelijk gespeeld en gewonnen. DKV B2 ging voortvarend van start en stond snel
met 2-0 voor. Vlug en Vaardig wilde het daar niet bij
laten en kwam terug en al
snel stond het 3-3. Daarna gingen de partijen gelijk op. Helaas had Vlug en
Vaardig in de laatste minuut
het laatste woord en won
met 8-9. Gescoord werd er
door Kim, Michelle, Tamara, Rianne, Chenna en Roos.
DKV D1 had twee weken
geleden al verloren van de
koploper Velocitas. Daardoor werden de kansen op
een kampioenschap sterk
gereduceerd. Afgelopen zaterdag was er nog een kans
op een revanche. Helaas
bleek Velocitas al snel een
veel te sterke tegenstander. DKV verloor met 1-16.
Hierdoor werd DKV tweede in de 3e klasse. Ook een
prima prestatie! DKV1 verloor eerder deze competitie met 33-17 van DSO. Opdracht voor afgelopen zaterdag was de schade beperkt te houden, zodat het
zaalseizoen met een goed
gevoel kon worden afgesloten. Tijdens de rust stond
DKV met 5-6 achter. DKV
kreeg voldoende kansen om
de achterstand in te lopen.
Helaas werden deze kansen niet genoeg verzilverd.
De wedstrijd eindigde daardoor met 12-18. Door deze
winst kan DSO promoveren.
DKV heeft zijn plaats veilig gesteld. Alleen DKV2 en
DKV 3 wisten thuis te winnen. Volgende week speelt
alleen DKV B2 nog een
zaalwedstrijd. Daarna begint de veldcompetitie en
speelt DKV zijn thuiswedstrijden weer op sportpark
Schooneberg.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

IJmuiden – Het deel van het Snippenbos met de zelfbouwkavels gaat Keetberglaan heten. Er was een klein probleem
met de huisnummering van het Snippenbos. De andere optie was het toevoegen van letters aan huisnummer 1 maar
dat werd niet als ideale oplossing gezien. Zes kavels liggen al
aan de Keetberglaan, twaalf liggen nu nog aan het Snippenbos. De Commissie van Naamgeving heeft gekozen voor deze oplossing.

Vakkanjers Maritiem
College naar finale
IJmuiden - Een krachtige drone, die spullen kan
vervoeren voor het Rode
Kruis en zelfs op het water kan landen. Dat was het
idee van leerlingen Andrew,
Quinten en Mike van het
Maritiem College waarmee
zij de tweede prijs hebben
gewonnen in de regiofinale
van de Vakkanjer Scout verkiezing. Dat betekent dat
zij met hun idee doorgaan
naar de landelijke finale.
Voor de Vakkanjer verkiezing moesten zij een briljant technisch idee bedenken voor het Rode Kruis. Ze
bedachten een drone die
reddingsmiddelen kan vervoeren naar rampplaatsen
die moeilijk bereikbaar zijn.
Het idee werd uitgekozen
om verder uit te werken op
de maakdag. Alle winnaars
uit de regio kwamen samen
op een ‘fablab’ dat beschikte over alle benodigde materialen (zoals lasersnijders
en 3D-printers). De leerlin-

gen gingen daar met industrieel ontwerpers om tafel om hun idee verder uit
te werken tot een prototype.
Vorige week presenteerden
zij hun prototype voor een
deskundige jury in Heerhugowaard.
De jury vond dat de drie
leerlingen van het Maritiem
College naast het mooie
idee ook hun leerproces
in dit project goed konden
verwoorden. De heren gaan
daarom door naar de landelijke finale in juni!
Voor de technici: de drone
moet worden uitgerust met
een 360 graden camera en
wordt gemaakt van gerecycled plastic en aluminium. Voor de vluchtdata wil
men een RapsBerry Pi Zerro gebruiken met als software APM Planner om de
drone te besturen. De mannen hebben gekozen voor
T-Motoren, de krachtigste motoren voor een goede prijs.

Kwaliteitsonderzoek
OBS de Vuurtoren
IJmuiden - De Vuurtoren;
een school waar goed Onderwijs wordt gegeven en een
goed pedagogisch klimaat
heerst; dat is in het kort de
conclusie van de Onderwijsinspectie. Een school waarin
de talenten van de kinderen
voorop staan en waar het hele kind in beeld is. De visie is
helder en het team klaar om
de verdere ontwikkelingen te
realiseren!
Nog steeds is het team trots
op deze beoordeling. Er is
dan ook hard aan gewerkt de
afgelopen jaren om van twee
locaties één school te maken
met één gezicht en ambitie.
Afgelopen zomer werd de
kwaliteit van openbare ba-

sisschool de Vuurtoren door
de Inspectie van Onderwijs
onderzocht. Door misverstanden binnen de Inspectie heeft de publicatie lang
op zich laten wachten. Maar
inmiddels is het uitgebreide rapport te vinden op de
website van de Onderwijsinspectie. Zie www.onderwijsinspectie.nl.
Zelf op school komen kijken
kan ook: komende week is
het de Week van het Openbaar Onderwijs. Zij verzorgen dan openbare lessen in
alle groepen. Als u een les
mee wilt maken kunt u contact opnemen met de school:
514620 (Koningsplein 1) of
514452 (Heerenduinweg 45).

Soundmix/Playbackshow
IJmuiden - Op zaterdag
25 maart organiseert Soos
de Babbelaar weer de grote soundmix en playbackshow voor mensen met een
beperking. De show begint
om 19.30 uur, de zaal gaat
open om 19.00 uur. De kosten voor deze fantastische
avond met 16 optredens
bedragen 2 euro. De show
wordt gehouden in Buurtcentrum de Dwarsligger

aan de Planetenweg. Soos
de Babbelaar is een club
voor mensen met een verstandelijke beperking die
de tweede en vierde zaterdag van de maand bij elkaar komen om gezellig te
praten en dingen te ondernemen.
De soos is open van 19.30
uur tot 22.00 uur. De kosten bedragen 1,50 euro per
keer.

IJmuiden - Februari was
een ware feestmaand bij
WVIJ. Op zaterdag 4 februari was er namelijk afzwemmen, waarbij 32 kinderen hun zwemdiploma
hebben gehaald. Dankzij
de vele vrijwilligers die op
hun vrije zaterdag aan het
bad stonden, liep het afzwemmen gesmeerd. Soms
was het even spannend,
omdat een paar kinderen
een onderdeel over moesten doen toen het vanwege de spanning niet lukte. Maar uiteindelijk zijn alle kinderen toch geslaagd!
Gefeliciteerd!
Op donderdag 23 februari was het vervolgens tijd
voor de jaarlijkse Family Obstacle Swim waarbij
acht gemotiveerde familieteams - waaronder enkele kinderen die op 4 fe-

bruari hun diploma hebben
gehaald - in het zwembad
gingen apenkooien.
Begeleid door opzwepende
muziek en in een sportieve
en gezellige sfeer gingen
de familieteams er hard tegen aan: ze moesten onder
een mat door zwemmen en
over een mat heen klimmen, waarna ze bij aantikken door de volgende werden overgenomen en dat
tien minuten lang.
Om de strijd eerlijk te houden, waren de teams opgedeeld in familiezwemmers
en wedstrijdfamilies. Bij de
eerste won familie Van de
Velde met 550 meter en bij
de wedstrijdzwemfamilies
zwom familie De Waard
de meeste meters, 825 in
totaal. Het streven is natuurlijk om volgend jaar de
1000 meter te halen!

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘De Vader’. Aanvang 20.15
uur.

16 MAART

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Poppenhuis’. Voor volwassenen en
oudere kinderen. Geopend
donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

17 MAART

Kledingbeurs bij OBS De
Vliegende Holander, Casembrootstraat 58 IJmuiden. Van
12.00 tot 19.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: gesloten i.v.m. opbouw
nieuwe tentoonstelling.
Het Amatis Pianotrio in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Sanne Wallis de Vries met
haar ‘Gut’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘Hacksaw
Ridge’. Aanvang 20.30 uur.

18 MAART

Open Dag Zorg & Welzijn
bij De Moerberg in IJmuiden en de Hofstede in Velserbroek.
Boekenmarkt in de Engelmunduskerk in Driehuis.
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar
Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Fieperderpiep Festival.
2Generations in het Patronaat Haarlem. Van 21.00 tot
02.30 uur.

19 MAART

Kofferbakmarkt op het
Velserduinplein IJmuiden.

Van 8.00 tot 15.00 uur.
Ine Zantingh geeft een lezing met als thema het gedicht: ‘Grote elegie voor
John Donne’ van Joseph
Brodsky. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Boekenmarkt in de Engelmunduskerk in Driehuis.
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Nieuwe voorstelling Poepgoed/scheid goed.
Vanaf 3 jaar. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Poppenhuis’. Voor volwassenen en
oudere kinderen. Geopend
donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro. Maandelijkse rondleiding door huis en
tuinen. Aanvang 14.00 uur.
Deelname 7,-. Aanmelden
via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar
Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Rondleiding Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid.
Om 13.00 en om 15.00 uur.
ZoMiPo in De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat Velserbroek. Optreden Peter van
Bugnum. Aanvang 14.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
The great dance of Argentina. Aanvagn 14.30 uur.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

22 MAART

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘Geen
Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar
Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Nieuwe voorstelling Poepgoed/scheid goed.
Vanaf 3 jaar. Van 13.00 tot
17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag
voor
kinderen van 4 tot 8 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Ook
mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per kind.
Opgeven via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252,
dit kan tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot 18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Powervrouwen.
Aanvang
20.15 uur.

23 MAART

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Poppenhuis’. Voor volwassenen en
oudere kinderen. Geopend
donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg Velsen:
Vrijdag & Sandifort in nieuwe show. Aanvang 20.15
uur.

20 MAART

Gezellige avond van de
Muntenclub in Het Terras,
Dinkgrevelaan SantpoortNoord.

21 MAART

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal

Bacteriën: kleinste
vrienden van mensen
Regio - Bacteriën zijn al miljoenen jaren op aarde, hebben verschillende functies
en zitten overal. Ieder mens
heeft er meer dan honderdduizendmiljard bij zich. De
meesten zitten in onze darmen. Minimaal duizend verschillende soorten. Ze wegen bij elkaar zo’n anderhalve kilo en worden de darmmicrobiota genoemd. Bacteriën zijn belangrijk voor mensen, sommigen zelfs onmisbaar. Zonder hen zou leven
niet eens mogelijk zijn.
Bacteriën spelen ook al eeuwenlang een belangrijk rol in
de voeding. Melkzuurbacteriën zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ‘fermentatie’.
Er wordt gebruik gemaakt
van fermentatie om levensmiddelen te conserveren of
er een bepaalde smaak aan
te geven. Denk aan zuurkool,
bier, wijn, brood, salami en
sojasaus. Ook Yakult is een

gefermenteerde zuiveldrank.
In de vorige eeuw ontdekte de Russische microbioloog en Nobelprijswinnaar
dr. Elie Metchnikoff dat sommige nomadenstammen, die
opvallend oud werden voor
die tijd, veel gefermenteerde
melkproducten dronken. Hij
zag een verband tussen hun
hoge leeftijd en de melkzuurbacteriën die ze via de melkproducten binnenkregen.
De Japanse wetenschapper dr. Minoru Shirota was
een groot aanhanger van deze theorie. In 1930 selecteerde en cultiveerde hij na een
langdurig en gecompliceerd
proces een melkzuurbacterie
die sterk genoeg was om levend aan te komen in de darmen, de Lactobacillus casei
Shirota. In 1935 produceert
hij het eerste flesje Yakult.
Zien hoe Yakult wordt geproduceerd? Ga naar www.yakult.nl/factorytour.

Belastingaangifte
IJmuiden - Heeft u hulp nodig bij het invullen van de
belastingaangifte? WonenPlus heeft een speciaal team
van 10 vrijwilligers. Voor deze dienst bemiddelt WonenPlus voor ouderen en mensen met een beperking, die
een eigen vermogen bezitten tot ongeveer 21.000 euro per persoon. Het gaat om
eenvoudige aangiften die betrekking hebben op box 1
(inkomen, buitengewone uitgaven, eigen woning en gif-

ten en dergelijke) Ook krijgen veel mensen bericht van
de belastingdienst dat het invullen van het formulier niet
meer nodig is. Het is echter
aan te raden om toch aangifte te doen als er extra zorgkosten zijn gemaakt. Bent u
abonnee van WonenPlus en
wilt u belastinghulp, bel dan
naar WonenPlus.
De medewerkers komen bij
de klanten thuis. De kosten zijn 15 euro per formulier. Meer weten? Bel 0255-

Super-yacht Star Sneek
Meer nieuws bij
RTV Seaport
rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Op de gezelligste
filmavond van IJmuiden presenteert Buurthuis de Brulboei op donderdag 30 maart,
‘Super-yacht Star Sneek’. De
Nederlandse scheepsbouw
speelt hierin een grote rol.
We volgen de bouw van het
jacht, de problemen die tevoorschijn komen bij de laat-

ste inspecties en de proefvaart. Na de pauze ziet u
de film FDN1 van Wijsmuller over de berging van een
droogdok bij Port Blair op de
Andaman Eilanden. Kaarten
à 3 euro zijn verkrijgbaar aan
de zaal. De eerste film begint
om 20.00 uur. Meer weten?
Bel 0255-510652.
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Schuldhulpverlening
met minder drempels

Schouwburg
in 2018 uit
rode cijfers
Velsen - Raadslid Nathanael Korf van Velsen Lokaal
heeft het college enkele kritische vragen gesteld over de
vermogenspositie van Stadsschouwburg Velsen. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan
het oplossen van de financiële problemen van het Velsense theater en het tekort van
500.000 euro weg te werken.
Daarvoor is een interim directeur aangesteld die tot medio
2017 zal blijven. Er zijn maatregelen genomen om de uitgaven te verlagen en inkomsten te verhogen. Er is niet
aangekondigd waaruit die
maatregelen bestaan. Wel
dat er in 2018 een positief resultaat wordt verwacht van
137.000 euro en in 2018 zelfs
147.000 euro. In 2021 zal er de
balans van het eigen vermogen dan ook weer positief zijn.

Muntenclub
Santpoort-Noord - Maandag 20 maart is er weer een
gezellige avond van de Muntenclub, die gehouden wordt
in Het Terras aan Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord. Op
deze avond zal Dr. Ir. J.C.A. van
der Lubbe, professor aan de
TU Delft een voordracht houden over hoe diverse kunstenaars Vincent van Gogh hebben verbeeld in hun penningen. Ook zal een uitleg worden
gegeven hoe men op de TU
Delft met behulp van computers probeert te reconstrueren
hoe het werk van Van Gogh er
oorspronkelijk uitzag. Na de
voordracht is er een kleine veiling. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis en
er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten over de
Muntenclub, en de genoemde voordracht, bel dan 0626404240.

Reünie Westbroek en Ark
Velserbroek - Vrijdagavond
17 maart hoopt men tussen
19.30 en 22.00 uur alle oudWestbroek- en Ark-leerlingen
te ontmoeten ter ere van het
25-jarig bestaan van de basisschool. Natuurlijk kijken ze
ook uit naar oud-teamleden,
OR- en MR-leden en ouders
van deze mooie school. Aanmelden kan via het evenement
op Facebook, of een mailtje
naar info@dewestbroek.nl.

Regio - Zaterdag 11 maart
hebben een aantal dames van
de Duinroosloge en acht heren
van de IJmondloge van de Velsense Odd Fellows, in het kader van ‘NL Doet’ van het Oranjefonds, vrijwilligerswerk verricht in de regio IJmond-Kennemerland. Dit keer op twee locaties in Schalkwijk, gemeente Haarlem. Samen met andere
dames werd door de leden van
de Duinroosloge op een locatie
aan de Laan van Berlijn, de hele dag op creatieve manier gewerkt aan zogenaamde droomdekentjes voor kinderen, die in
hun gezin in de problemen zijn
geraakt of op andere manier
getraumatiseerd. Deze kwetsbare kinderen kunnen heerlijk
wegdromen onder deze unieke dekentjes. Dit alles wordt
in goede banen geleid door de
stichting De Regenboogboom.
De acht mannen van de IJmondloge kwamen deze zaterdagmorgen, ieder voorzien van het
nodige gereedschap, aan bij de
‘Meerhoeve’, een verpleeg- en
verzorgingshuis aan de Spijker-

Velsen - Lokale duurzame
energiecoöperatie Energiek
Velsen is twee nieuwe inkoopacties gestart in vervolg op
eerdere inkoopacties. Eerder
organiseerde Energiek Velsen zes succesvolle inkoopacties van plaatsing van zonnepanelen en twee spouwmuurisolaties voor particuliere woningen.
In het kader van de missie van
de coöperatie om samen Velsen duurzaam te maken en het
succes van de eerdere acties,
staan de nieuwe inkoopacties
ook nu in het teken hiervan.
In maart worden diverse informatieavonden georganiseerd:
21 maart in IJmuiden, 28 maart
in Driehuis en 30 maart in Velserbroek.
Vanuit de gedachte dat je

IJmond - De IJmondgemeenten zijn op de goede
weg wat betreft de schulphulpverlening. Dat blijkt uit
de evaluatie over de jaren
2012 tot 2015. Voor het toekomstig beleid is men in gesprek gegaan met ketenpartners van de drie gemeenten,
Socius, Sociaal Wijkteam,
Stichting MEE, Schuldhulpmaatje, Vluchtelingenwerk,
Brijder en de cliëntenraden.
Zij kwamen met diverse zinnige suggesties.
Dat ging dan bijvoorbeeld
over hulpverlening aan werkenden, waarbij lijntjes worden gelegd met werkgevers,
hypotheekverstrekkers, banken en eventueel de loonadministratie. Binnen deze
doelgroep zou meer behoefte zijn aan online hulp.
Voor mensen met een bijstandsuitkering zou een bredere aanpak nodig zijn en
eventueel blijvend monitoren.
Ook de Sociale Wijkteams
kunnen hier helpen.
Ook moet er blijvende aandacht zijn bij de jeugd, liefst
preventief via voorlichting

boorweg. Op deze locatie van
de organisatie Sint Jacob moesten deze klussers in alle dertien huiskamers, verspreid over
zes verdiepingen, mobiele roosters aan het plafond bevestigen,
waaraan de bewoners van alles
konden ophangen. Ook werden
door hen bij de slaapkamers
memobordjes bevestigd. Alles
bij elkaar een flinke klus, maar
in eendrachtige samenwerking
werd deze klus keurig op tijd afgerond.
De bewoners en verzorgers van
de Meerhoeve keken vol bewondering toe en zagen dat
het goed ging. Moe maar voldaan keerden de vrijwilligers
weer naar huis. Het personeel
van het verpleeghuis dankte na
afloop op gepaste wijze de vele
toegewijde helpers.
Evenals vorige jaren was ook dit
vrijwilligersproject pure immateriële hulpverlening. Odd Fellows voelen zich door hun sociale opdracht zeer betrokken
bij de hulpbehoevende mede- Velsen - Vanaf zondag komt
mens. Zie ook www.oddfellows- RTV Seaport met het nieuvelsen.nl.
we tv-programma Plein 45.
Dit programma wil op toegankelijke wijze duiding geven aan de politieke actualiteit
en belangrijke ontwikkelingen
in de gemeente Velsen en de
regio. In de eerste aflevering
gaat het vooral over de strategische agenda van Velsen en
duurzaam samen doet, on- de ontwikkelingen in IJmonddersteunt de gemeente Velsen verband. Het doel van Plein
een deel van de communica- 45 is om inzichtelijk te maken
tie. In diverse buurten valt in welke belangen en afweginde komende dagen een infor- gen ten grondslag liggen aan
matieflyer op de deurmat. Zie beleid en politieke besluitvorook www.energiekvelsen.nl.
ming en wat de impact hiervan
is op de lokale en regionale
samenleving. Dit gebeurt door
middel van interviews met collegeleden, raadsleden en andere gasten uit het bedrijfsleven en de maatschappij die bij
het betreffende onderwerp betrokken zijn. Plein 45 bestaat
uit drie blokken interviews van
circa 20 minuten. In de eerste
aflevering komen achtereenvolgens burgemeester Frank
Dales, de raadsleden en fractievoorzitters Henk Wijkhuisen
(D’66), Leo Kwant (LGV) en Iskandar Sitompul (Groen Links)

op school. Een andere doelgroep zijn de burgers die als
gevolg van scheiding, partnerverlies of baanverlies in
de schulden zitten. Hiervoor
kan de arbo-arts of UWV informatie geven.
Voor ondernemers is er 155
Help een bedrijf, een noodloket voor ondernemers die het
(tijdelijk) moeilijk hebben.
Preventie en vroegsignalering zijn belangrijke uitgangspunten om te voorkomen dat mensen te diep in
de schulden raken. Schulden oplossen is in de eerste
plaats iets voor de betrokkenen. Komt men er niet zelf
uit dan kan men via de gemeente hulp krijgen. In de
IJmond hebben de gemeenten afspraken gemaakt met
woningcorporaties en energieleveranciers zodat mensen tijd krijgen om hun problemen op te lossen. Men wil
vooral veel samenwerking
zien tussen de verschillende
partners. Voor mensen die al
schulden hebben zijn er cursussen hoe om te gaan met
geld.

Nieuw programma Seaport

Plein 45 geeft duiding
aan politiek en actualiteit
en Ton van der Scheer van Ondernemersvereniging IJmond
en Ron Eman van Rabobank
IJmond aan het woord. Onderwerpen zijn onder andere de
Visie op Velsen en de burgerparticipatie bij de strategische
agenda, de onderwerpen die
worden besproken in de zogenaamde IJmondcommissie en
het rapport de Kracht van de
IJmond. Ook kan worden ingegaan op actualiteit, zoals de
gevolgen van de uitslag van de
verkiezingen voor Velsen en de
regio. Zie ook www.rtvseaport.
nl. (foto: Ron Pichel)

18 16 maart 2017

Dag van de Duitse taal

Ichthus omgetoverd
tot sprookjeskasteel

Blanca Judokampioen van
Nederland
Velserbroek - Zaterdag is Ben
Rietdijk-judoka Blanca Uijtendaal Nederlands kampioen geworden. In achttien gewichtsklassen werd gestreden om de
titel bondskampioen 2017. Het
was de doelstelling van het jaar
om deze titel binnen te halen.
En ook geen te hoog gegrepen
doelstelling daar zij het gehele
seizoen op alle toernooien ongeslagen is. Daan van den Heuvel behaalde zaterdag op een
schitterende wijze het brons. Hij
won met een spetterende knal
na 45 seconden de partij om
het brons. De 14-jarige Velserbroekse won in de klasse -48
kilo vier partijen op rij met grote overmacht. Alleen de halve finale won ze met een waza ari,
half punt van Amanda Lich uit
Noord Nederland. In de finale
stond Uijtendaal overtuigend te
judoën. Ze won ook deze partij
met ippon van Ezra van de Krieke van Kenamyu, waar ze de finale op de Noord-Hollandse
kampioenschappen ook al van
won. Daan van den Heuvel verloor vorig jaar van Jame Papilaya in de strijd om het brons.
Jame werd zaterdag kampioen
van Nederland. Daan verslikte zich in de eerste ronde tegen Jochem van Dijk en kon alleen nog maar brons halen. Jochem werd uiteindelijk tweede. Na drie ippons op rij stond
de sterke van den Heuvel in de
zwaarste klasse +66 kilogram
tegen Stijn Willemsen wederom om het brons. Hij had zichzelf tekort gedaan als hij om het
brons zou verliezen. Hij was op
weg naar deze wedstrijd ijzersterk. Willemsen werd in de verdediging gedrukt en ging tenslotte met een vol op zijn rug.
Elena van der Brink, Romec
Schneider en Joy Rotgans verloren alle drie om het brons en
moesten met een vijfde plaats
genoegen nemen. Toch hebben
alle drie judoka’s een sterk toernooi gedraaid! Aanstaande zondag staan deze judoka’s weer
op de mat. Dan zijn de Noord
Hollandse kampioenschappen
tot jaar 18 in Beverwijk.

IJmuiden - Op donderdag
23 maart vindt voor de zesde
keer de nationale Dag van de
Duitse taal plaats. Het doel is
om jongeren enthousiast te
maken voor het leren van de
Duitse taal. Initiatiefnemer is
de Actiegroep Duits, een samenwerking van de DuitsNederlandse Handelskamer,
het Goethe-Instituut Amsterdam, de Duitse Ambassade
in Den Haag en het Duitsland Instituut Amsterdam.
Ook het Ichthus Lyceum in
Driehuis doet mee met deze actie. In plaats van reguliere lessen staan vandaag vier bekende sprookjes op het lesrooster van alle
derde klassen havo en vwo.
De school heeft voor deze dag het thema ‘Gebroeders Grimm - Duitse Sprookjes, maar dan net iets anders’
gekozen. In de ochtend gaan
de leerlingen in verschillende escape-rooms, die ingericht zijn naar het thema van
de vier sprookjesprinsessen Assepoester, Rapunzel,
Sneeuwwitje en Doornroosje
op zoek naar de dader van de
moord op Assepoester. In die

escape-rooms gaan de leerlingen allemaal verschillende Duitse opdrachten doen,
waarmee ze de aanwijzingen
naar de dader kunnen verdienen. De leerlingen gaan
’s middags het sprookjesbos
Beeckestijn in, op zoek naar
docenten die aan de leerlingen een of meer woorden
zullen uitdelen, die allemaal
samen één lopende Duitse
zin zullen vormen.
De dag belooft weer een
groot taalfeest te worden.
Niet alleen op het Ichthus
Lyceum, maar ook met talloze acties in heel Nederland.
Middelbare scholen, universiteiten en bedrijven in het
hele land doen mee. Iedereen wordt opgeroepen om
tijdens deze dag, die geheel in het teken staat van
de meest gesproken taal in
de EU, originele acties uit te
voeren.
De Duitse taal is niet alleen
van cultureel belang maar
heeft ook een economische
waarde voor de goede betrekkingen tussen Nederland
en zijn belangrijkste handelspartner Duitsland.

Strawberries wint op
de valreep van Kikkers
Driehuis - Het eerste mannenteam van hockeyclub
Strawberries, uitkomend in
de tweede klasse, heeft afgelopen zondag het thuisduel met Kikkers gewonnen. Het
werd 4-3 voor de Driehuizenaren, die daardoor nog volop meedoen om rechtstreekse promotie.
Strawberries speelde een uitstekende eerste helft, misschien wel de beste van het
seizoen. De voorsprong kwam
er via de eerste strafcorner
van de wedstrijd die door
Erik van den Berg werd benut. Kikkers kreeg door slecht
verdedigen van de thuisploeg
ook een strafcorner en deze
kans werd meteen verzilverd.
Strawberries was daarna de
bovenliggende ploeg en creeerde steeds meer kansen.
Van den Berg scoorde vlak
voor de rust de tweede strafcorner en bracht daarmee zijn
team weer aan de leiding.
In de tweede helft werd
steeds meer duidelijk hoe belangrijk deze wedstrijd voor
de stand zou zijn. De spanning was goed te voelen

langs het veld en de spelers
van beide ploegen deden er
alles aan om opnieuw te scoren. Het waren de bezoekers
uit Nieuw-Vennep die, wederom via een strafcorner, de
stand gelijk wisten te trekken.
Niet lang daarna nam Strawberries weer het heft in handen en dit keer scoorde aanvaller Daan van Poorten. Kikkers liet zich niet uit het veld
slaan en kreeg een paar minuten voor het einde van de
wedstrijd opnieuw een strafcorner. Deze werd gescoord
en zo leek het duel in een gelijkspel te eindigen. Toch wist
Strawberries met de laatste
krachten een kans te creëren.
Daan van Poorten wist zich tot
matchwinner te kronen door
de bal al glijdend het doel binnen te werken.
Dankzij de verdiende overwinning op Kikkers, nummer
twee van de ranglijst, heeft
Strawberries de achterstand
op hen terug gebracht tot
twee punten. Komende zondag gaat het team van coach
Axel Wessels op bezoek bij
Eelde. (Finn van Leeuwen)

Kunstwerk voor Pieter
Vermeulen Museum
Velsen - Deze week is door de
familie Verswijveren een schilderij van de schilder Lei Molin overhandigd aan het Pieter Vermeulen Museum. Een
schenking ter gelegenheid
van het 65-jarig bestaan van
het museum, waar het schilderij een prominente plaats krijgt
in de ontvangstruimte.
,,Ongeveer 35 jaar geleden
werd de kunstenaarsgroep De
IJmuider Kring opgericht’’, vertelt Dicky Verswijveren. ,,De
groep bestond uit initiatiefnemer Lei Molin, Gerard van de
Eerenbeemt, Jon Marten, Theo
Kuypers, Pieter Defesche en
Jaap Mooy, die hun kunstenaarsactiviteiten begonnen in
een leegstaande fabriek in de
haven van IJmuiden. In de loop
van de jaren hielden zij diverse
belangrijke exposities en hebben een onuitwisbaar spoor
achtergelaten in de geschiedenis van de Nederlandse

kunst.’’ De kunstenaarsgroep
werd in 1986 opgeheven.
Arie Verswijveren vervolgt:
,,Deze kunstenaars waren
in hun vrije tijd altijd te gast
in ons strandpaviljoen Zuidpier waar ze onder het genot
van een borrel felle discussies
voerden, maar het eindigde altijd gezellig. Lei Molin vond dat
er in ons strandpaviljoen een
schilderij van hem moest hangen.
Het is dus al die jaren in de
familie gebleven, maar door
ruimtegebrek konden we het
niet meer ophangen. Op het
schilderij heeft de kunstenaar
ook nog een tekening van mijzelf geplakt, zoals ik er in mijn
jonge jaren uitzag. Gezien de
grootte van het schilderij was
Kringloopwinkel
Wonderland aan de Kromhoutstraat
zo vriendelijk om het voor een
klein prijsje voor ons te vervoeren.’’ (foto: Joop Waijenberg)

Amatis Trio en ‘Schwanengesang’ in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In ‘t
Mosterdzaadje treedt op vrijdag 17 maart om 20.00 uur
Het Amatis Trio op. Dit jonge, internationaal samengestelde pianotrio bestaat uit
Lea Hausmann - viool, Samuel Shepherd - cello en Menjie
Han- piano. Op het programma staan Haydn, Sjostakovitsj en Mendelssohn.
De bariton Joost van Tongeren en de pianist Patrick
Hopper brengen op zondag
19 maart om 15.00 uur een
prachtig liedrecital in ‘t Mosterdzaadje. Op het programma staan Beethoven, Fauré en Schubert. Dat liederen zo’n verbindende werking hebben komt omdat het
altijd over iets gaat waar elk
mens mee te maken heeft; de
liefde, de dood, een verloren

liefde of een combinatie hiervan. ‘An die ferne Geliebte’ is
Beethoven’s enige liedcyclus
uit 1816, gaat over een geliefde op afstand. Evenals in
het lied Adelaïde. Fauré geldt
als de grootste meester van
het Franse lied. Hij wist een
gedicht qua sfeer en emotie
perfect te vertalen naar muziek. “Après un Rêve” is misschien wel zijn beroemdste
lied. Maar de grootste liedcomponist aller tijden is en
blijft Schubert. Op het programma staat een selectie
uit zijn laatste werk ‘Schwanengesang’. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur
voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

20 16 maart 2017

Couturier Bert Nuhaan
65 jaar in kledingbranche
Velsen-Noord - Op 12
maart 1952 begon Bert
Nuhaan op 14-jarige leeftijd aan een opleiding voor
kleermaker en nu, op bijna
80 jarige leeftijd, is hij nog
steeds aan het werk.
In Velsen-Noord, aan de
Breesaperhof 41, is Bert Nuhaan nog dagelijks in zijn atelier te vinden waar hij op één
van zijn vele, speciale, naaimachines met mode en theaterkostuums aan het werk is.
Na te zijn geslaagd voor zijn
diploma meesterkleermaker
volgde door de jaren heen
een imposante carrière. ,,Ik
heb kostuums gemaakt voor
grote, ook internationale, gezelschappen van onder andere opera, ballet, theater
en musical, waaronder musicals van Joop van den Ende. Maar ook voor de filmindustrie heb ik veel gewerkt.
Voor films als Zwartboek en

Discovery of Heaven heb ik
kleding gemaakt. En om dichter bij huis te blijven, voor illusionist Hans Klok en zijn dames heb ik ook diverse kostuums en jurken ontworpen
en gemaakt.”
Het atelier aan de Breesaperhof staat enerzijds vol met
speciale naaiapparatuur om
aan alle wensen en eisen van
opdrachtgevers te kunnen
voldoen, maar ook de wanden zijn geheel gevuld met
rollen stof, garens, knopen en
nog veel meer. Mede door de
crisis van de afgelopen jaren
zijn de opdrachten voor grote aantallen kostuums wat terug gelopen, dus wat meer
tijd voor een aantal hobby’s.
,,Met mijn hobby’s ben ik in
clubverband bezig met bijen,
interesseer me voor het prepareren van dieren, maar het
leukste vind ik toch wel het
handboekbinden. Dit eeuwenoude ambacht vind ik

geweldig en mijn creatieve
ideeën kan ik in deze hobby
prima kwijt”, vertelt Nuhaan.
Een boekenkast, in zijn atelier tussen de naaimachines
en kostuums, gevuld met heel
kunstzinnige handgebonden
boeken bewijst dat Bert Nuhaan ook het boekbinden tot
in de puntjes beheerst.

Open klootschiettoernooi
Velsen-Zuid - Zondag 2
april houdt S.v. Full Speed
weer haar jaarlijks voorjaars of Van Gerwen toernooi.
Inschrijven kan met een familie-, buurt-, of bedrijfsteam, maar ook individueel.
Een team bestaat uit 3 tot 5

personen. Verzamelpunt is
het clubhuis aan de Tolsduinerlaan 8 A, gelegen tussen
het gymnasium en de tribune van Telstar alwaar uitleg wordt gegeven en eten
en drinken verkrijgbaar zijn.
Voor inlichtingen bel Nico
Prins, via 0255-518648.

Man probeert 9-jarig
meisje mee te lokken

DCIJ-Nieuws

Damclub IJmuiden
bereikt bekerfinale

Kienen bij
Zonnebloem
IJmuiden - De Zonnebloem
IJmuiden-West hield op 8
maart een gezellige kienmiddag voor haar gasten in gebouw de Abeel. Tevens namen zij afscheid van Truus
Gomes, een van de oudste
vrijwilligers. Truus was ruim
30 jaar vrijwilliger bij deze afdeling van de Zonnebloem.
Het bestuur heeft haar in
het bijzijn van de gasten het
bronzen waarderingsbeeldje
uitgereikt vergezeld van een
prachtig boeket bloemen. Na
twee rondjes kienen en een
muzikale bingo, vergezeld
van een drankje en een hapje, vertrokken de gasten voldaan om half vijf huiswaarts:
het was weer een geslaagde
middag.

IJmuiden - Damclub IJmuiden is weer een stap dichterbij kwalificatie voor het landelijke bekertoernooi. Afgelopen donderdag won het eerste team met 6-2 van SNA 2.
Hiermee hebben ze zich geplaatst voor de finale van het
Noord-Hollandse bekertoernooi. In die finale zullen vier
teams strijden om twee plaatsen voor het landelijke bekertoernooi. Afgelopen donderdag speelde IJmuiden de laatste voorrondewedstrijd tegen
SNA 2. Dit team bestaat uit de
remise-schuivers Jan Groeneweg en Daan van Os en de
aanstormende talenten René
Emmanueel en Pepijn Folgers.
Cees van de Vlis liet zien hoe
je met aanstormende talenten
om moet gaan: hij behaalde
een winnende dam door vijf
schijven weg te geven, en er
zes terug te slaan. Jesse Bos
had het zwaarder: zijn tegenstander probeerde zoveel mo-

gelijk schijven weg te ruilen.
Bos kwam in een stand met
weinig schijven sterk naar voren te staan. Op het moment
dat Van Os door een offer een
punt kon pakken, speelde hij
te passief en verloor.
Pippel trok de overwinning
over de streep. Hij stond de
hele partij actiever in het centrum, maar kreeg onvoldoende grip op het spel van Groeneweg. Als laatste vocht Van
Dijk nog voor een overwinning. In een dammen-eindspel koos Van Dijk onder druk
van de klok een paar keer een
verkeerde voortzetting. Hierdoor moest hij berusten in een
teleurstellende remise.
De finale van het NoordHollands bekertoernooi zal
plaatsvinden op zaterdag
8 april in Haarlem. Ook het
tweede team kan zich hier
nog voor plaatsen, maar zij
moeten tegen het sterke eerste team van SNA.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin

IJmuiden - Een man heeft
afgelopen zaterdag op de
Heerenduinweg geprobeerd
om een 9-jarig meisje mee
naar zijn huis te lokken. Dat
meldt RTV NH.
Het meisje was samen met
een vriendinnetje aan het
spelen in een speeltuintje,
vertelt haar moeder, Melissa Vellema, aan NH. Toen dat
andere meisje naar huis ging
om te eten, bleef Melissa nog
even spelen.
Op dat moment stopte er een
man op een blauwe brommer
bij het speeltuintje. Hij vroeg
het meisje of ze van dieren
hield. ,,Nu houdt mijn dochter toevallig heel erg van dieren, dus die zei ja”, vertelt
Melissa.
De man vroeg daarop of ze
met hem mee naar huis wilde
komen om naar babyhondjes
te kijken. ,,Maar ik ken jou
niet, ik mag niet met mensen
naar huis die ik niet ken”, antwoordde ze daarop. ,,Maar je
kunt zo achterop de brommer

om de babyhondjes te bekijken”, probeerde hij haar gerust te stellen.
Dat was het moment waarop
het meisje besloot om hard
weg te rennen. Ze ging linea
recta naar haar opa en oma,
die in dezelfde straat wonen.
,,Ze heeft ook mij direct gebeld”, vertelt Melissa. ,,En ik
heb meteen 112 gebeld en de
politie ingeschakeld.”
Melissa waarschuwde ook
andere ouders via Facebook.
,,Het wordt weer mooi weer,
dus de kinderen spelen weer
buiten.”
De man die Melissa’s dochter
probeerde mee te lokken was
van middelbare leeftijd, kaal,
blank en had een dikke buik.
De politie heeft meerdere
adressen bezocht en mensen
uit de buurt gesproken, maar
dat heeft vooralsnog niets
opgeleverd. Er wordt gekeken of er gebruik gemaakt
kan worden van beelden van
camera’s die in de buurt hangen. (bron: NH)
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 17 maart 20.00 uur Telstar - MVV Maastricht

Frank Korf nieuwe
voorzitter businessclub
Tijdens een drukbezochte
ledenvergadering is ondernemer Frank Korf benoemd tot voorzitter van
de Businessclub Telstar.
De Velsense ondernemer
volgt Jan-Kees van der
Leek op, die na twaalf jaar
de overstap maakt naar
de Raad van Commissarisen.
De andere bestuursleden
werden allemaal herkozen.
Naast voorzitter Frank Korf
(Industrial Pump Group) bestaat het bestuur uit Petra
Padmos-Schulz (Rabobank
IJmond), Peter Hussaarts (P.
Hussaarts BV), Leen Veldman (Veldman Machinefabriek) en Bart Mendel (Lux
Advocaten). Zij worden professioneel ondersteund door
commercieel directeur Steef

Winst in slotfase uit
handen gegeven: 2-2

Hammerstein, commercieel
medewerker Cor Vakevisser
en adviseur Friso Huizinga.
Het businessclubestuur zet
zich in voor de belangen van
de sponsoren van Telstar en
organiseert netwerkactivitei-

ten om de leden met elkaar
in contact te brengen.
De ledenvergadering van
de Businessclub Telstar
vond plaats bij de Witteveen
Groep in Velserbroek. (foto:
BC Telstar)

Telstar en FC Emmen hebben maandagavond met 2-2
gelijkgespeeld in het Rabobank IJmond Stadion. Telstar
kwam op een 2-0 voorsprong,
maar incasseerde in de laatste 10 minuten twee tegendoelpunten en bleef daarmee
met een kater achter.
In een matige eerste helft
was Telstar wel de betere,
maar wist het niet te imponeren. Toch was het Telstar
dat de score open brak met
een mooie goal. De Japanner
Yamazaki verscheen alleen

voor de keeper na een prachtige pass van Mahmudov.
In de tweede helft startte Telstar sterk en kwam het verdiend op 2-0. Mahmudov met
een mooie individuele actie
en een mooie afronding.
In de slotfase kwam FC Emmen vanuit het niets op 2-1
uit de vrije trap. Telstar werd
teruggedrongen op eigen
helft, en FC Emmen kwam in
de 90ste minuut op 2-2. Een
kater is alles wat overbleef in
Velsen-Zuid. (foto: 1963Pictures)

De meest complete sportschool wordt nóg completer
Vanaf 27 maart sporten en
fysiotherapie onder één dak
Kanaalstraat 10 | IJmuiden

tel. 0255 54 04 70

IJmuiden - Bij stembureau 41 in Verpleeghuis Velserduin in IJmuiden stonden de eerste stemmers woensdagmorgen al vroeg in de rij.
Nadat het stemcomité zich had geïnstalleerd konden om klokslag half acht de eerste mensen hun stem uitbrengen op één
van de ruim 1.000 kandidaten voor een zetel in de Tweede Kamer. Het formulier bevat zo veel namen dat het breder is dan het
stemhokje.
Sinds 2009 wordt er weer gebruik gemaakt van het rode potlood, wat het tellen
een tijdrovende klus maakt. Dat het nachtwerk wordt is zeker. ,,We moeten eerst alles
op partij sorteren en daarna op kandidaat,
vanwege de voorkeurstemmen. Als er verschillen zijn moet alles weer opnieuw.”
In Velsen zijn 32 stembureaus waar tot ‘s
avonds negen uur gestemd kon worden. De
uitslagen per wijk zijn te vinden op de website van de gemeente Velsen. (foto’s: Friso
Huizinga)

www.workoutvelsen.nl
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Kofferbakmarkt

Niet alleen de oudste,
maar ook de mooiste
Velsen - Doe zondag 23 april
2017 mee met de 77ste Weleda Pim Mulierloop in Santpoort. Het schitterende parcours voor de 10 km en de
16,1 km (10 EM) loopt door
bebost en open duingebied
Duin & Kruidberg en Heerenduinen.
Naar aanleiding van mooie
samenwerkingen vonden op
3 maart twee tekenmomenten plaats. Het eerste moment was met nieuwe sponsor Weleda waarbij de samenwerking officieel werd
ondertekend. Het tweede
moment was in verband met
de aansluiting van de Weleda
Pim Mulierloop aan het RSM
Loopcircuit Powered by Run2Day Haarlem.
Deze door Weleda gesponsorde hardloopwedstrijd start
vanaf en eindigt op de baan
van atletiekvereniging Suomi in Santpoort-Noord. Het
parcours is grotendeels verkeersvrij en alle kilometer-

punten staan aangegeven.
De snelle 5 km gaat langs de
duinen. Voor de jeugd is er
een 1,2 km kidsrun op de atletiekbaan.
Dit jaar maakt de oudste loop
van Nederland weer deel uit
van het RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem.
Organisator van dit Loopcircuit is SportSupport. De organisatie van de Weleda Pim
Mulierloop is in handen van
atletiekvereniging Suomi en
wordt in samenwerking met
Natuurmonumenten opgezet.
Tot 18 april 2017 kunnen
hardlopers, jong en oud, zich
voorinschrijven. Inschrijven
kan op de wedstrijddag vanaf 09.15 uur tot een kwartier
voor de start. Het startnummer met elektronische tijdwaarneming met chip kan
voor de wedstrijd in de kantine van AV Suomi worden opgehaald.
Zie ook www.pimmulierloop.
nl.

Parnassiaschool
wandelt voor water
Santpoort-Noord - Op
woensdag 22 maart vanaf
10.30 uur houdt basisschool
Parnassia een waterloop
Voor Simavi. Alle kinderen
doen mee, van groep 1 tot
en met groep 8. De kinderen
lopen met flessen bad- ,regen- of zeewater in een rugtas. Zo ervaren zij hoe het is
voor de kinderen in de derde wereld om elke dag te
moeten lopen om aan water
te kunnen komen.
De school haalt met deze
actie geld op voor arme landen in de derde wereld. De
leerlingen kunnen zich laten
sponsoren door hun ouders,
grootouders, familie, vrienden, en kennissen.
Simavi helpt mensen in ar-

me gebieden in Afrika en
Azië. Simavi werkt aan programma’s om de gezondheid van kwetsbare groepen mensen in Afrika en
Azië structureel te verbeteren. Hun focus ligt op thema’s die van levensbelang
zijn voor mensen om een
gezond leven te leiden: water, sanitaire voorzieningen
zoals toiletten, hygiëne, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
Belangstellenden zijn van
harte welkom om de kinderen aan te moedigen. Voor
de buurtbewoners is er kans
op geluidsoverlast, omdat er
muziek gedraaid wordt op
het schoolplein en vanwege
de enthousiaste kinderen.

IJmuiden - Zondag 19 maart
is de eerste Kofferbakmarkt
van het seizoen, op het Velserduinplein (achter Hema). Net als voorgaande jaren wordt de kofferbakmarkt
weer een keer in de maand
op de zondag gehouden. De
kosten blijven hetzelfde namelijk 10 euro per auto, met
aanhanger 15 euro en een
bus ook 15 euro voor ruime plekken. Tevens betaalt u
10 euro borg, die u na afloop
van de markt retour krijgt. Er
is een toilet aanwezig. Reserveren hoeft niet, maar ga op
tijd. De markt begint om 8.00
uur en vanaf 7.30 uur worden
de plekken toegewezen. De
markt duurt tot 15.00 uur. Ga
niet eerder weg anders vervalt de borg. Het aantal auto’s varieert tussen de 50 en
100. Vanaf april gaat de kofferbakmarkt in verband met
werkzaamheden op het plein
tijdelijk naar een andere locatie: Groothelmduin bij sporthal Zeewijk in IJmuiden, waar
hetzelfde aantal auto’s terecht
kan. Zie ook Facebook.nl/kofferbakmarkt-ijmuiden. of mail
voor meer informatie naar richard-rikkie@hotmail.com of
bel 06-57539029.

VluchtelingenWerk zoekt
voetbalspullen
Velsen - VluchtelingenWerk
is op zoek naar voetbalspulletjes voor een aantal Eritrese jongens die graag willen voetballen. Vooral voetbalschoenen in de maten 41
tot en met 43 zijn heel welkom. Maar ook oude sportkleding en trainingspakken
kunnen ze goed gebruiken.
Ben Ebbeling komt de spullen graag ophalen. Bel hiervoor 06-12589569.

Fietspaden Lange Nieuwstraat krijgen witte streep
IJmuiden - De Lange Nieuwstraat wordt op een aantal
plekken aangepast. Dat gebeurt na klachten over de
verkeersveiligheid.
Een verkeerskundig adviesbureau heeft op verzoek van
het College van B en W onderzoek gedaan naar gevaarlijke situaties op de gerenoveerde Lange Nieuwstraat.
Het gaat onder meer om
slechte zichtbaarheid van de
voorrangssituatie en de fietspaden op de pleinen.
Op basis van de aanbevelingen worden op korte termijn
aanvullende maatregelen getroffen. De voorrangsregeling bij de zijstraten wordt
eenduidiger toegepast (met
haaientanden en bebording)
en bij de ingang van de fietsstraten wordt de voorrangsregeling verduidelijkt.
Bij de fietspaden op het

Marktplein en Velserduinplein wordt het onderscheid
tussen fiets- en voetpad geaccentueerd met een witte
onderbroken streep. In het
werkvak op Plein 1945 is dit
inmiddels gebeurd (foto).
Bij de woningen aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat worden fysieke afscheidingen geplaatst om te
voorkomen dat fietsers over
het trottoir rijden.
Sinds september 2015 wordt
hard gewerkt aan een facelift
van de Lange Nieuwstraat.
Naast het vervangen van het
riool wordt een nieuw wegprofiel aangelegd met fietspaden aan beide kanten en
nieuw straatmeubilair. Daarbij wordt fors geïnvesteerd in
de kwaliteit van de materialen. De winkelstraat gaat eind
maart weer volledig open.
(foto: Friso Huizinga)

Open dag
Heerenduinen
IJmuiden - Op zondag 2 april
is er van 14.00 tot 17.00 uur
een open dag op LTC de Heerenduinen. De club doet dit
om nieuwe leden te werven.
Daarom is er op die dag een
mooie lidmaatschapsaanbieding. Ook zijn er kraampjes
aanwezig van Sport 2000 en
Limena’s zeep & waxmelts, is
er een springkussen voor de
jeugd en komt een DJ gezellige muziek draaien. Kortom,
genoeg redenen om langs te
komen op het mooie tennispark aan de Heerenduinweg!

‘Hacksaw Ridge’
in het Witte Theater
IJmuiden - De film Hacksaw
Ridge vertelt het indrukwekkende levensverhaal van Desmond Doss, de enige soldaat
in de Tweede Wereldoorlog die
weigerde een wapen mee het
slagveld op te nemen. Tijdens
de Oscaruitreiking van dit jaar
werd de film Hacksaw Ridge
bekroond met twee Oscars en

was deze genomineerd voor
nog 4 Oscars waaronder de
Oscar voor Beste Film. Daarom
draait Hacksaw Ridge op vrijdag 17 maart om 20.30 uur tijdens de Oscarmaand van het
Witte Theater. Kaarten kosten
10 euro inclusief pauzedrankje en zijn te bestellen via www.
wittetheater.nl.
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Peter van
Bugnum in
De Hofstede

Showband IJH speelt A
Chuck Mangione Portrait
Velsen-Zuid - De Showband van IJmuider Harmonie is afgelopen zaterdag
naar Leeuwarden afgereisd
voor de CGN indoor Winds
Contest. Hier traden zij op
met de gloednieuwe show
‘A Chuck Mangione portrait’. Om 15.15 uur was het
ouderwets showtime voor
de showband IJmuider Harmonie.
,,We zijn bijna klaar voor het
nieuwe seizoen’’, meldt afdelingsvoorzitter Rob Groeneveld. Zaterdag zien we
als de generale repetitie.
Nu nog wat kleine dingetjes bijschaven en daarna
een prachtig nieuw seizoen
in voor onze band.
De showband heeft de afgelopen tijd weer veel tijd
en aandacht geschonken
aan muziek en showrepetities. Het arrangement is
van Bob Kanne, en de nieuwe show van Marcel Klok.
Na een aantal jaren zijn we
weer terug met een mooie
show. We hebben hier met
alle showbandleden een

prachtig resultaat neergezet en behaald in Friesland.
Met een leuke show werd
een selectie van nummers,
gecomponeerd door Chuck
Mangioni, zoals Land of
Make Believe, Legend of the
One Eyed Sailor en Children
of Sanchez ten gehore gebracht. Met deze uitvoering
werd een derde plaats behaald. Een mooi begin voor
een show die in slechts vier
show- en enkele muzikale repetities in elkaar is gezet. Dat ruikt naar meer... De
band is weer klaar voor vele
prachtige optredens in binnen en buitenland. We kunnen natuurlijk altijd nieuwe
leden gebruiken, dus als je
zin hebt in muziek, show, en
leuke uitstapjes in Nederland en daarbuiten. Ga gerust eens langs als gemotiveerd aanstaand lid op de
maandagavond vanaf 19.50
uur. Tolsduinerlaan 12 te
Velsen-Zuid.’’ Info: hoofdbestuur@ijmuiderharmonie.
nl of www.ijmuiderharmonie.nl.

Stadsschouwburg Velsen

Ro Theater scoort
familiehit met ‘Snorro’
Velsen - Op donderdag 30
maart (19.00 uur) haalt het RO
Theater in de Stadsschouwburg Velsen de paarden van
stal en de degens van zolder
voor swingende familieshow
‘Snorro’. ‘Snorro, de gemaskerde held’ is een remake van het
leukste theateravontuur allertijden, met de zwier van een lasso, de scherpte van een cactusnaald én de medewerking
van DanceWorks Velsen!
Voor de buitenwereld is Don
José (alleskunner Dick van den
Toorn) een gevoelige slapjanus, maar niemand weet dat

hij stiekem transformeert tot
gemaskerde, besnorde superheld Snorro, die het Mexicaanse dorpje Burrito al tijden beschermt tegen het terreurbewind van El Commandante (Tibor Lukács). Die troggelt namelijk belastinggeld van de straatarme inwoners af, en houdt bovendien een heel smokkelnetwerk aan suiker in stand. En
suiker – dat weten alle kinderen in de zaal natuurlijk allang
– is zo’n beetje het ongezondste, verslavendste en slechtste
wat er is. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl

Velserbroek - Het ZondagMiddagPodium presenteert
op zondag 19 maart een optreden van Peter van Bugnum. Dat vindt plaats in
Woonzorgcomplex De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat 227. Een optreden van
Peter van Bugnum is een ode
aan het Nederlandse lied en
altijd een feestje! Een goede
reden om te komen en mee
te genieten. Kaarten à 4 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.
De voorstelling begint om
14.00 uur. De zaal is vanaf
13.30 uur open.

Carine Crutzen
met ‘Virginia
Woolf’ in Velsen
Velsen - George en Martha
zijn terug! In het legendarische en adembenemende relatiedrama ‘Wie is er
bang voor Virginia Woolf?’
Dit kroonjuweel uit de toneelliteratuur komt op
woensdag 29 maart (20.15
uur) met een sterrencast
naar de Stadsschouwburg
Velsen. Carine Crutzen en
Warre Borgmans als Martha en George en Dragan
Bakema en Yara Alink als
het jonge stel. ‘Wie is er
bang voor Virginia Woolf’
staat aan de top van beste
toneelteksten ooit geschreven.
Dit wereldberoemde toneelstuk schreef Edward
Albee ooit als verhaal over
het falen van de Amerikaanse droom, van het perfecte huwelijk, van de harmonieuze familie en van
het persoonlijke succes.
Een zorgvuldig hooggehouden droom die door Albee
aan diggelen wordt geslagen door ons een echtpaar
te geven dat aan alles behalve dit romantische beeld
blijkt te voldoen. ‘Wie is er
bang voor Virginia Woolf?’
met Carine Crutzen en de
Vlaamse topacteur Warre Borgmans (zeg maar de
Pierre Bokma van België)
kreeg na de première in alle kranten maar liefst vier
sterren.
Prijs: 29 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

Santpoort-Zuid - Afgelopen weekend was het weer
gezellig druk op manege
Kennemergaarde. Zowel zaterdag als zondag werden er
dressuurwedstrijden gereden: Op zaterdagavond verschenen bij de dressuurcompetitie voor de senioren
maar liefst 19 combinaties
aan de start. Deze sportieve gezellige avond werd afgesloten met de prijsuitreiking en de uitslag was als
volgt: Bij de deelnemers in
de F3, F4 en F5 ging de eerste prijs naar Michiel Boerman op Santolina. De tweede prijs was voor Isabelle Langeveld op Destiny. In
de groep F6 tot en met F10
haalde Elaine Zonderman op
Beau de hoogste score van
de avond: 221 punten, en
won daarmee de eerste prijs.

De tweede plaats was voor
Chantal Smit op Briljant. Bij
de deelnemers in de hoogste categorie van de avond,
F12 ten met F20 werd Marjolein Knuvelder eerste op Briljant en de tweede prijs was
voor Maroeska Paulussen op
Beau.
Zondagmiddag waren combinaties van de KNHS aan
de beurt. In een heerlijk
voorjaarszonnetje konden zij
konden hun paarden los rijden om vervolgens in de binnenbaan hun proeven te rijden. Mara Visser op Hidalgo
werd eerste in de B en tweede werd Caroline Blok op
Abby. De L1 en L2 werden
samengevoegd voor de prijsuitreiking: Ella Euwema won
met Disaronno de 1e prijs in
de L2, en Koen de Wolf werd
tweede in de L1 op Unique.

IJmuiden - Op donderdag 30
maart (20.30 uur) speelt professor Jan van den Berg deze
fascinerende voorstelling in
het Witte Theater. De overweldigende (natuur-) ervaringen
en zandexperimenten in Oase
worden opgeroepen en begeleid door de rijke klankwereld
van componist en zanger Najib Cherradi-Hasseni.
Jan van den Berg (Theater
Adhoc) reist in de voetsporen van de Britse pionier en
zand-fysicus Ralph A. Bagnold naar woestijnen, laboratoria, de Zuidpool en in gedachten naar Mars. Om uit te
komen bij Zerzura, de verloren oase. In dit theatercollege doet Jan van den Berg verslag van zijn onderzoek: hoe
hij zich acht dagen terugtrekt
en vragen, ontdekkingen, fata morgana’s en alter ego’s
als een zandstorm over hem

heen razen. Om even plotseling weer te verdwijnen. Behalve het verlangen naar de
oase, dat beklijft.
Jan van den Berg is een ontdekkingsreiziger van het uitzonderlijke soort. De expedities die hij onderneemt, voeren hem voorbij de grenzen van het blote oog en het
naakte verstand. Het liefst bezoekt hij wetenschappelijke
experimenten die het uiterste
vergen van zijn verbeeldingskracht. En die hem welingelichte verhalen opleveren, op
de grens van feiten en fictie.
Verhalen waarmee hij theatervoorstellingen en documentaire films maakt; waarvan je
als toeschouwer spoedig niet
meer weet of het nog wel Science is. Meer informatie en
reserveren: www.wittetheater.
nl, www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Expositie Glas in Lood
Al jaren is er in Dorpshuis het
Terras in Santpoort-Noord een
goedlopende cursus Glas in
Lood. Toen we 1,5 jaar geleden
verhuisden van het oude stationsgebouw naar ons geweldige nieuwe pand aan de Dinkgrevelaan is natuurlijk ook deze leuke cursus weer van start
gegaan. Onder vakkundige begeleiding van Nora Wiggers zijn
er op donderdag drie groepen
enthousiaste mensen bezig met
Glas in Lood. De eerste groep
begint ’s morgens om 9 uur en
de laatste groep is ’s avonds om
17.30 klaar, het gaat de hele dag
door. Er worden tijdens deze cursus prachtige Glas in Lood-ramen gemaakt. Het zijn stuk voor
stuk zeer professionele objecten
die met veel aandacht en geduld
door de cursisten gemaakt worden.
Daarom is er aanstaande zaterdag 18 maart een mooie Expositie van Glas in Lood in Dorpshuis het Terras. Tijdens deze expositie kunt u de zeer fraaie ob-

jecten bewonderen die gemaakt
zijn op de cursus in Het Terras. Er
is veel werk te zien van de twee
cursisten; Harrie Visser en Corrie
Janssen, en natuurlijk ook werk
van de andere cursisten. Naast
de expositie zal er een demonstratie zijn van Glas in Lood en
er is informatie over Glasfusing.
De docente en de cursisten zijn
aanwezig dus u kunt met al uw

Week van het geld
De Stek - Maandag 27 maart
tot en met vrijdag 31 maart is
het weer ‘De week van het geld’.
Met een kookworkshop en een
theatervoorstelling wordt het
omgaan met geld onder de aandacht gebracht van jongeren en

van ouders met pubers. Deze activiteiten worden gratis aangeboden door Gemeente Velsen,
Sociaal wijkteam in Jongerencentrum de Koe in Velserbroek
en in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord.

Jongeren kookworkshop
De Koe - Woensdagavond 29
maart van 19.00 tot 20.30 uur zijn
jongeren van 18 t/m 25 jaar van
harte welkom bij de kookworkshop in Jongerencentrum de
Koe. Tijdens deze kookworkshop
krijgen jongeren tips en tricks
om met weinig geld een gezon-

de en vooral lekkere maaltijd te
maken. De jongeren maken hapjes, die later tijdens de inloop geserveerd worden. Voor de kookworkshop zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus
meld je op tijd aan: Jongerencentrum de Koe, 023-5491817.

vragen over Glas in Lood bij hen
terecht. Aan de bar kunt u een
lekker bakje koffie, thee, of een
ander drankje bestellen bij onze
gastvrouwen. Kortom het wordt
een gezellige middag, dus loop
gerust even binnen zaterdag. De
deur gaat om 14.00 uur open en
om 17.00 uur is de expositie afgelopen. De entree is gratis. Meer
weten? Bel 023-3031228.

Help!
De Stek – Help! Mijn dochter
wil drie maanden kleedgeld
om een dure broek te kopen.
De interactieve voorstelling
Credits draait om bewustwording in de omgang met geld.
Hoeveel geld hebben jongeren echt nodig? Hoe voorkom
je als ouder dat je puber verwend wordt of in de schulden
raakt?
De voorstelling is voor ouders
van groep 7 en 8 op donderdag 30 maart in Wijkcentrum
de Stek. De voorstelling begint
om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur
is de zaal geopend. U dient
zich wel even aan te melden:
Wijkcentrum de Stek, 0251226445.

Bridge Met Begeleiding

Kookt u graag
voor anderen?

Het Terras – Heeft u de beginnerscursus bridge boekje 1
& 2 gevolgd, maar u voelt zich
nog niet zeker genoeg voor ‘n
club dan is deze cursus BMB
misschien iets voor u. Als je
net van een cursus komt en je
gaat naar een een club. komen
daar een aantal dingen bij. Zo
wordt er sneller gespeeld dan
je gewend bent (4 spellen in 30
min), worden er scores genoteerd en moet je uitleg geven
over je biedingen. Bij deze cur-

De Dwarsligger - Buurtcentrum
de Dwarsligger in IJmuiden wil beginnen met een Open Eettafel op
dinsdag. Vrijwilligers koken die
dag een verse warme maaltijd voor
wijkbewoners. De maaltijd wordt
tussen de middag gegeten. Bent u
die vrijwilliger die graag kookt voor
anderen en wekelijks wat uurtjes,
samen met anderen, in de keuken
van het buurtcentrum wil staan?
Dan kunt u contact zoeken met
Carrie of Jos via 0255-512725 of
josbisschop@welzijnvelsen.nl.

sus wordt u hier op voorbereid.
We starten op maandag 3 april,
en op vrijdagmiddag 7 april
(bij voldoende deelname). Elke week behandelen we in het
kort een thema, daarna spelen!
Kosten 5 euro p.p. per avond
of middag. Aanvang maandag
19.30 uur, vrijdag 13.30 uur in
Dorpshuis het Terras in Santpoort. Meer info bij: Loes Duineveld, mail: loesduineveld@
hotmail.com tel.023-5386196 /
06-27072434

Buurtsport naar AZOlympique Lyonnais
Buurtsport - Op donderdag 16
februari zijn 38 jongeren van de
buurtsport activiteit van Stichting Welzijn Velsen naar de Europa League wedstrijd AZ- Lyon
geweest. De jongens, die wekelijks komen sporten in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord,
konden deze wedstrijd gratis
bijwonen. Om vijf uur vertrokken de jongens met de bus van
‘Stichting Vrienden van VelsenNoord’ richting het AFAS Stadion in Alkmaar. De jongens van
Buurtsport zaten naast het vak
met Lyon supporters, dus de

stemming zat er meteen goed
in. Hoewel AZ niet heeft gewonnen hebben de jongens wel de
wereldtoppers van Lyon in actie
kunnen zien. De activiteit werd
mede mogelijk gemaakt door
Stichting
Streetcornerwork,
Stichting Vrienden van VelsenNoord en Stichting Welzijn Velsen. Elke woensdag en vrijdag
kunnen jongeren samen komen
sporten in Wijkcentrum de Stek
in Velsen-Noord. Meer weten?
Bel: 06-28455673, Lars Steeneken, Jongerenwerk & Buurtsportcoach.

VACATURE TOP 5 MAART
Chauffeurs voor OOK pedagogische expertise groep
vac.nr: 1468
Kinderen, tijdens schooltijd, begeleiden, o.a. door het geven
van trainingen, van school halen. VOG vereist.
Foto vrijwilliger Alzheimer Nederland
vac.nr: 1479
Bent u in staat om, bescheiden maar doeltreffend, sfeerbeelden maken van mensen met dementie, meldt u aan.
Bedrijfsleider Voedselbank
vac.nr: 1475
De bedrijfsleider heeft de algehele leiding over de 3 operationele activiteiten van de voedselbank.
Maatje om hobby’s mee te delen vac.nr: 1481
Tom zoekt iemand die hobby’s met hem willen delen. Hij wil
o.a. graag een aquariumclubje oprichten.
Wandelclub vrijwilligers Breezicht vac.nr: 1461
Het begeleiden van een wandelclub voor de bewoners, samen met de activiteitenbegeleiding.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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KFC en Stormvogels
komen niet tot scoren
IJmuiden - Op 6 november
speelde Stormvogels thuis tegen KFC en voordat de IJmuidense spelers het in de gaten hadden stonden zij met
0-4 achter. Uiteindelijk verloor Stormvogels met 2-6; een
doelpuntrijke wedstrijd.
Vijf maanden later de return in
Koog aan de Zaan en gezien
het spelbeeld met de vele gemiste kansen hadden er weer
acht doelpunten gemaakt kunnen worden, verdeeld over de
twee opponenten. Maar omdat de beide doelmannen (Jeffrey Koreman en Bas Veen) in
bloedvorm verkeerden en absoluut niet wensten te capituleren, eindigde dit aantrekkelijke duel in de bekende brilstand.
Trainer Sjaak Lettinga werd in
deze wedstrijd geconfronteerd
met een groot aantal geblesseerden en geschorsten, vooral op het middenveld, maar
gelukkig deden de vervangers
het goed. KFC was de iets betere ploeg en op de counter
stichtte Stormvogels heel veel
gevaar voor het doel van KFC.
Giano Bonam, Richie Boye,
Bas Scholten en Mike Dam
kwamen steeds niet in de goede positie of doelman Koreman was hen de baas.
De tweede helft waren beide teams aan elkaar gewaagd
en opnieuw vele kansen over

en weer. Halverwege de tweede helft werd Richie Boye afgehouden en circa 10 meter
vanaf het doel kreeg Stormvogels een indirecte vrije trap te
nemen: Scholten gaf breed op
Joel Stange, die goed en laag
in schoot, maar ook hij zag
doelman Koreman voor de zoveelste keer een redding brengen.
De laatste twintig minuten bleven beide ploegen op de aanval spelen en de heel goed
spelende Gregory van Nieuwkoop was regelmatig voorin te
vinden; ook hij werd geconfronteerd met uitstekend keeperswerk van Koreman. De
laatste vijf minuten zette KFC
sterk aan, maar Bas Veen had
overal antwoord op. Ook toen
invaller Chris Manuputty op
snelheid aardig wat verdedigers zijn hielen liet zien, bleek
Veen opnieuw een brug te ver
voor hem.
Door dit puntje steeg Stormvogels een plaats op de ranglijst en kan zondag a.s. op Zeewijk in de thuiswedstrijd tegen
het op de derde plaats staande LSVV uit Zuid-Scharwoude, met als trainer Sem Wokke,
hopelijk voor een stunt zorgen
om zodoende weer een plaats
op de ranglijst te stijgen.
Stormvogels-zaterdag dacht in
rode-lantaarndrager Geel Wit
in Haarlem een niet al te ster-

ke tegenstander te ontmoeten en dat was ook zo; er werd
met 1-2 gewonnen, maar gezien het grote veldoverwicht
had de uitslag veel groter uit
moeten vallen. Aanval na aanval werden opgezet, maar stoicijns werden alle ballen van
links en rechts hoog voor gegeven, die dan een makkelijke prooi werden voor doelman
De Beer (reeds 94 doelpunten
in 15 duels tegen). Pas een minuut voor rust kwam het team
van trainer Marco Adema op
voorsprong, toen eindelijk een
lage voorzet van Ian Hille voor
de voeten van Wago Mattithasvilli belandde en in de draai
maakte hij de openingstreffer,
0-1.
De tweede helft opnieuw een
oppermachtig Stormvogels en
na 20 minuten werd invaller
Raoul van den Berghe onderuit gehaald door doelman De
Beer; feilloos bepaalde Robin
Ulehake vanaf 11 meter de
stand op 0-2. Twee minuten
later een handsbal van Ulehake binnen de beruchte lijnen waardoor Adamo de stand
tot 1-2 kon verkleinen. Stormvogels controleerde daarna
het duel en deze veel te kleine
overwinning brachten wel de
benodigde drie punten.
Zaterdag 18 maart komt Haarlem/Kennemerland
naar
sportpark Zeewijk.

VV IJmuiden doet
goede zaken!
Velsen - Zaterdag ontving
IJmuiden 1 de nummer twee
van de ranglijst; Blauw-Wit
Beursbengels. De Amsterdammers hadden in de afgelopen
negen wedstrijden geen puntverlies geleden, dus de elf van
Anthony Coreia moesten aan
de bak.
IJmuiden ging de wedstijd van
start met veel steun van enthousiaste supporters, maar
werd direct onder druk gezet
door de bezoekers. Het was dan
ook redelijk verrassend dat Milan van Essen na 10 minuten de
keeper van BWB het nakijken
gaf na een voorzet van Mitchel
Post; 1-0. BWB liet zich echter
niet de kaas van het brood eten
en zette direct weer de aan-

val in. Maar door de ijzersterke
verdediging van IJmuiden, lukte het BWB niet om kansen te
creëren. IJmuiden ging met een
voorsprong de rust in.
Na rust ging BWB wederom
aanvallend van start. Maar toen
IJmuiden in de 50ste minuut een
strafschop toegewezen kreeg
en deze door Bob Schol werd
benut, leek het verzet van BWB
gebroken. Iw Stoinanov profiteerde in de 60ste minuut van
een fout van de keeper BWB
en bracht daarmee de stand op
3-0. Hierna raaakte BWB volledig de weg kwijt en werd zij gefrustreerd op de scheidrechter. De laatste 20 minuten leken de bezoekers hun rust weer
te hebben gevonden en werd

IJmuiden keeper Tom Hoogendijk dan ook gepasseerd; 3-1.
In de 87ste minuut verzekerde IJmuiden zich echt van de
winst. Milan van Essen schoot
zo’n 15 meter van de achterlijn
op doel en tot verbijstering van
de BWB keeper, verdween deze bal in de kruising. Eindstand;
4-1 en een van vreugde ontploft
Schoonenberg!
Aankomende zaterdag gaat
IJmuiden om 14.30 uur de strijd
aan tegen koploper VVC1. Wederom 90 loodzware minuten.
Maar met het thuisresultaat (30) en het goede spel van afgelopen zaterdag in het achterhoofd, is de kans zeer reëel dat
IJmuiden met punten het veld
afstapt.

Driehuis - Deze keer was
Nieuw-Utrecht op bezoek en
mede dankzij het lentezonnetje was het gezellig druk
in Driehuis. De gasten uit
Utrecht proberen een leuke
partij op de mat te leggen en
dankzij een aardige techniek
ziet dat er best goed uit. Ook
nu lag het initiatief bij de gasten en het duurde even voor
Velsen het goede weerwoord
had gevonden. Toen dat
eenmaal gebeurd was ontspon zich in de eerste helft
een aardig duel met mogelijkheden aan beide kanten.
De eerste kans op een treffer was voor Eric Metgod met
een hoekschop als resultaat. Justin Mouhmy schoot
aan de overkant net over. Een
nieuwe kans voor Velsen ontstond toen de bal via Eric en
Mischa Plug bij Remco van
Dam terecht kwam met opnieuw een hoekschop als resultaat. Nieuw-Utrecht beperkte zich tot enkele kleine mogelijkheden ook al omdat de combinaties meestal
te ver werden doorgevoerd.
Na een half uur was het toch
raak voor Velsen: een vrije
trap van Jesper Gutteling belandde bij Tim Groenewoud
die - hoewel in buitenspel-

positie - doelman Chun Ho
Ko kansloos liet: 1-0. Meteen
probeerde Nieuw Utrecht dit
recht te zetten. Een schot van
Appie Ayoubi werd prima
door Sander van der Lugt gestopt. Bij een nieuwe kans op
2-0 kwam Eric Metgod een
teenlengte te kort.
Na rust een heel ander Velsen dat direct op de tegenstander dook. Tim Groenewoud miste al snel een goede kans en maakte dat even
later goed met een fraaie
pass op de snelle Braaij. Heel
beheerst prikte hij de bal in
de rechter beneden hoek:
2-0. Nieuw-Utrecht was geslagen en moest toezien dat
Velsen de voorsprong verder
uitbouwde. Vier minuten later ontfutselde Angelo Beck
de bal aan een verdediger
en knalde het leer mooi in de
kruising. 3-0.
Doelman Chun Ho Ko redde nog een paar keer fraai
maar kon niet voorkomen
dat Vincent Cuvelier uit een
hoekschop de 4-0 liet noteren waarna Tim Groenewoud
kort voor tijd de 5-0 produceerde. Een onverwacht grote overwinning voor Velsen.
Volgende week wacht Zeeburgia.
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‘IJmuiden aan Zee
gewilde kustplaats’
Op 10 maart bracht Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen, een
bezoek aan IJmuiden aan Zee.
Zij werd ontvangen door wethouder Ronald Vennik.

Onder een stralende zonnehemel
kreeg de gedeputeerde uitleg over
de plannen voor de IJmuidense
kust. De gemeente Velsen en projectontwikkelaar Kondor Wessels
hebben de ambitie om van IJmuiden aan Zee stap voor stap een
duurzame en blijvend gewilde kust-

plaats te maken. Genieten van de
natuur en de zee, maar ook van het
rauwe karakter van IJmuiden.
De komst van Joke Geldhof maakte onderdeel uit van een werkbezoek aan de regio IJmond. Daarna
ging ze nog twee ruimtelijke projecten in Beverwijk en Heemskerk bekijken.
Op de foto staan van links naar
rechts de wethouders Dorenbos
(Beverwijk), Frowijn (Heemskerk),
gedeputeerde Geldhof en wethouder Vennik. (foto: gemeente Velsen)

Inzet wethouders NL Doet
Afgelopen weekend stond in het
teken van NL Doet. Een jaarlijkse,
nationale vrijwilligersactie voor
overheid, bedrijven en particulieren.

Ook in Velsen werd druk geklust.
Zo ook de wethouders Robert te
Beest en Annette Baerveldt. Laatstgenoemde sjouwde stenen voor het

Zee-en Havenmuseum. Daar moest
de tuin worden vervangen door tegels, zodat het buitenmuseum kan
worden vergroot.
In het buurthuis De Dwarsligger in
IJmuiden werkte Robert te Beest
mee aan een high tea voor ouderen,
die doorgaans niet zoveel uitjes hebben. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college
Hulp bij opvoeding
Heeft u 1 of meerder jonge kinderen en kan u hulp gebruiken bij de
opvoeding? Dan biedt het project
‘Home-Start’ van Socius uitkomst.

Het programma biedt ondersteuning, hulp en vriendschap aan ouders
door de inzet van speciaal daartoe
opgeleide vrijwilligers, die wekelijks
een dagdeel meedraaien in het gezin.
Alle vrijwilligers zijn zelf ook ouder

of hebben veel ervaring met het opvoeden van kinderen. Inmiddels zijn
er meerdere gezinnen in de gemeente, die gebruik maken van dit aanbod.
Het voorziet duidelijk in een behoefte en de ouders zijn erg blij met ‘hun’
vrijwilliger. Ze merken dat hun problemen minder groot worden en dat
ze zich sterker voelen in de opvoeding. Kijk op www.home-start.nl of
mail naar yzeijlmans@socius-md.nl.

• Extra steun voor mensen die moeilijk aan het werk komen: IJmond
Werkt! gaat verschillende groepen
mensen extra ondersteunen die
maar moeilijk aan het werk komen.
Er is een subsidie bij het Europees
Sociaal Fonds voor aangevraagd.
• Voorontwerp bestemmingsplan
IJmuiden Oost: dit plan komt op
14 maart voor zes weken in de inspraak. In de nieuwe planologische
regeling zitten ook een paar nieuwe ontwikkelingen.
• De Bedrijven Investerings Zone

Havengebied IJmuiden is een feit.
Ondernemers hebben voor een
plan gekozen dat het havengebied
schoon, heel en veilig moet maken
met cameratoezicht en parkmanagement.
• Re-integratiebedrijf
IJmond
Werkt! heeft een nieuwe directeur.
Erwin van Hardeveld treedt op 1
april a.s. in dienst.
Meer informatie over deze en andere collegeberichten vindt u op www.
raad.velsen.nl.
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Werk aan de weg in 2017
Zoals u ongetwijfeld heeft ervaren, zijn er verschillende hoofdwegen in onze gemeente in onderhoud.

te voor het verkeer is opgenomen.
Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kruising De NoostraatPlein 1945 wordt het straatwerk
rond de Stadsschouwburg en de Cederstraat opgepakt, mits de Briniostraat weer toegankelijk is.
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P.J. Troelstraweg (HOV deeltracé 6)
Lange Nieuwstraat (HOV deeltracé 7 en 8)
Raadhuisstraat inclusief kruising De Noostraat

gereed mei

Groeneweg omgeving Stadsschouwburg

gereed juli

Rotonde Minister van Houtenlaan, Waterloolaan en rotonde Driehuizerkerkweg

6 Zeeweg asfaltonderhoud (zwembad tot Minister van Houtenlaan)

Skaeve Huse
In het voorjaar van 2019 worden
maximaal zes Skaeve Huse gebouwd. De Skaeve Huse komen op
het terrein aan de Broekeroog tegenover het Hillegondswegje.

Skaeve Huse is een idee uit Denemarken. Het zijn eenvoudige ingerichte wooneenheden voor één of
twee personen, op enige afstand van
andere huizen. Bewoners van Skaeve Huse hebben meestal onvoldoende sociale vaardigheden. Hierdoor
is het voor hen lastig om in een normale woonwijk te wonen. De ervaring uit andere plaatsen in Nederland leert dat het wel goed gaat als zij
met enige begeleiding op een rustige plek wonen. De gemeente Velsen
heeft een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met Velison
Wonen en Woningbedrijf Velsen om
de Skaeve Huse te realiseren.

Participatie
Op 14 maart 2017 is er een informatie- en participatie-avond geweest
over het plan. Hier waren ongeveer
50 buurtbewoners aanwezig. Om
dit plan mogelijk te maken moet de
gemeenteraad een startdocument
vaststellen op basis waarvan de planologische procedure (het bestemmingsplan) wordt opgestart. Tot en
met 29 maart 2017 kunt u nu al uw
ideeën over en opmerkingen op dit
plan sturen naar skaevehuse@velsen.nl of naar Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden.
Meer informatie of vragen?
Op de website www.velsen.nl staat
meer informatie en een vraag- en
antwoordlijst over dit onderwerp.
Staat uw vraag hier niet bij? Mail deze dan naar skaevehuse@velsen.nl
of bel 0255-567200.

Week van het Geld 2017: 27 tot en met 31 maart
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart
is het weer de Week van het Geld. Net als
andere jaren hebben we in de gemeente Velsen een leuk gevarieerd programma voor alle leeftijden. Hieronder een kort overzicht.
Kom kijken, maak plezier en steek er wat van
op!

Hoe ga je goed met je geld om? Mike-E en SpikeY laten dat zien aan alle basisscholen in Velsen. Theatervoorstellingen voor kinderen van
groep 6 en 8 op donderdag 23 maart en dinsdag
28 maart.
Een lekker maaltje koken met weinig geld: Het
jongerencentrum De Koe en het Sociaal Wijkteam organiseren een ‘budgetkookavond’ voor
jongeren. Woensdag 29 maart van 19.00 – 20.30
uur. Meedoen is gratis, aanmelden is handig via
velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl.
Op donderdag 30 maart staat het Sociaal Wijkteam van 14.00 tot 16.00 uur op het Canopus-

plein (bij de Lidl) met de Formulieren Brigade. Vooral interessant voor mensen met een
klein (minimum) inkomen. De brigade weet of
ze recht hebben op een ‘regeling van de gemeente’ – voor een ﬁets voor een kind, een 10-baden
zwemkaart of iets anders. De Brigade kan ook
helpen met de aanvraag.
En u kunt wat winnen! Het wijkteam heeft een
spaarvarken staan. Als u raadt hoeveel geld er in
zit, mag u het houden! U kunt met al uw geldvragen (of andere zaken) bij het Sociaal Wijkteam
terecht; daar staan ze voor.
Ook ouders van kinderen uit groep 7, 8 en brugklassen kunnen naar het theater: op donderdagavond 30 maart in Wijkcentrum de Stek speelt
de Theatergroep PlayBack; herkenning, plezier
en tips! Graag aanmelden in het wijkcentrum of
via velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl.
Het hele programma van de Week van het Geld
staat op www.velsen.nl.
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Presentatie BRAK! IJmuiden
De ontwikkeling van het toekomstige kust-, informatie- en innovatiecentrum BRAK! IJmuiden gaat
gestaag verder. Afgelopen dinsdag 14 maart was er een zogeheten denksessie in paviljoen Nova
Zembla in IJmuiden aan Zee, onder leiding van Jack Spijkerman,
ambassadeur van BRAK! en mediapersoonlijkheid.

Ook was de Velsense wethouder Robert te Beest aanwezig, samen met
vertegenwoordigers van het Pieter Vermeulen Museum, Natuurmonumenten, Arbode Maritiem, HVC,
Huis van Hilde, Zeewierboerderij en
het IJmuider Zee- en Havenmuseum.
Iedereen kon reageren op het concept programma en meedenken, want
BRAK! werkt graag samen.
“Ga mee met het klimaat” is een ver-

dere uitwerking van het oorspronkelijke concept voor BRAK! IJmuiden.
Zo kunnen bezoekers van het toekomstige BRAK! bijvoorbeeld ervaren welke gevolgen van klimaatverandering op ons afkomen en hoe we
ons daar als kustbewoners op kunnen
aanpassen. Als we niet meegaan met
het klimaat, kunnen we beter onze
biezen pakken. Wat is nodig, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en
waterbeheer? Wat kan ik zelf doen?
En wat betekent de opwarming van
de aarde voor de natuur? Raken we
planten en dieren kwijt? Of worden
ﬂora en fauna juist rijker met nieuwe
soorten die onze kant op komen?
Wie BRAK! heeft bezocht begrijpt
hoe water en klimaat onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden, en voelt
zich hierbij betrokken. (foto: Reinder
Weidijk)

Samen voor schone zee
10 maart jl. organiseerde KIMO
Nederland en België en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst in het kantoor van Cornelis Vrolijk’s Visserijmaatschappij B.V in IJmuiden.
In ‘Samen voor een Schone Zee’
gaven de aanwezige partijen hun
visie op de aanpak van afval in
zee en hun rol daarbij.

Schoner maken en schoon houden
van de zee. Daarover werden presentaties gegeven vanuit het perspectief van de havens en de visserij. De Velsense wethouder Robert
te Beest (tevens voorzitter van KIMO) leidde de bijeenkomst in, die
werd op opgeluisterd door vertegenwoordigers van de directie van
Havenbedrijf IJmuiden, Amsterdam, Den Helder en Waddenzee-

havens, Redersvereniging voor de
Zeevisserij en VisNed. Ook werd
de samenwerkingsovereenkomst
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en KIMO Nederland en België feestelijk ondertekend. De overeenkomst gaat over
het voeren van het secretariaat van
de Green Deal Schone Stranden
en de Green Deal Visserij voor een
schone zee. Het ministerie draagt
ook bij aan KIMO’s Fishing for Litter Programma, waarbij vissers opgevist afval aan land kunnen brengen voor tijdelijke opslag in havens
en uiteindelijke recycling door afvalbedrijven.
Op de foto (Reinder Weidijk) wethouder Robert te Beest, die namens
KIMO Nederland en België de samenwerkingsovereenkomst tekent.

Nieuw programma over lokale politiek en actualiteit
Vanaf zondag 19 maart komt RTV
Seaport met het nieuwe tv-programma Plein 45. Dit programma
wil op toegankelijke wijze duiding
geven aan de politieke actualiteit
en belangrijke ontwikkelingen in
de gemeente Velsen en de regio.
In de eerste aflevering gaat het
vooral over de strategische agenda van Velsen en de ontwikkelingen in IJmondverband.

Vanaf zondag 19 maart komt RTV
Seaport met het nieuwe tv-programma Plein 45. Dit programma wil op
toegankelijke wijze duiding geven
aan de politieke actualiteit en belangrijke ontwikkelingen in de gemeente
Velsen en de regio. In de eerste aﬂevering gaat het vooral over de strategische agenda van Velsen en de ontwikkelingen in IJmondverband. Het
doel van Plein 45 is om inzichtelijk te

maken welke belangen en afwegingen ten grondslag liggen aan beleid
en politieke besluitvorming en wat de
impact hiervan is op de lokale en regionale samenleving. Dit gebeurt door
middel van interviews met collegeleden, raadsleden en andere gasten uit
het bedrijfsleven en de maatschappij
die bij het betreﬀende onderwerp betrokken zijn.
Plein 45 bestaat uit drie blokken interviews van circa 20 minuten. In de
eerste aﬂevering komen achtereenvolgens burgemeester Frank Dales,
de raadsleden en fractievoorzitters
Henk Wijkhuisen (D’66), Leo Kwant
(LGV) en Iskandar Sitompul (Groen
Links) en Ton van der Scheer van Ondernemersvereniging IJmond en Ron
Eman van Rabobank IJmond aan het
woord. Onderwerpen zijn onder andere de Visie op Velsen en de burger-

participatie bij de strategische agenda, de onderwerpen die worden besproken in de zogenaamde IJmondcommissie en het rapport de Kracht
van de IJmond. Ook kan worden ingegaan op actualiteit, zoals de gevolgen van de uitslag van de verkiezingen voor Velsen en de regio.
De eerste aﬂevering van Plein 45
wordt uitgezonden via Ziggo-kanaal
40 van RTV Seaport op zondag 19
maart om 20 uur. Herhalingen zijn er
op ma 20-3 om 10u, di 21-3 om 20u,
wo 22-3 om 10u, do 23-3 om 16u, vr
24-3 om 20u en za 25-3 om 16u. Daarnaast is het programma vanaf zondagavond op elk gewenst moment
te zien via Uitzending Gemist op de
website www.rtvseaport.nl. Op de
foto (Ron Pichel) Gertjan Huijbens
in gesprek met burgemeester Frank
Dales.
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Nieuwe inkoopacties Energiek Velsen
Lokale duurzame energiecoöperatie Energiek Velsen is twee
nieuwe inkoopacties gestart. Eerder organiseerde zij voor particuliere woningbezitters succesvolle
inkoopacties voor zonnepanelen
en spouwmuurisolatie.

In het kader van de missie van de cooperatie om samen Velsen duurzaam
te maken en het succes van de eerdere acties, staan de nieuwe inkoopac-

ties weer in het teken van zonnepanelen en spouwmuurisolatie.
Een gezamenlijke inkoopactie is
voordelig omdat het door de omvang van de aanvraag een prijsvoordeel oplevert. Energiek Velsen werkt
samen met gecertiﬁceerde lokale en
regionale bedrijven. Vanuit Energiek Velsen wordt ook de nazorg geregeld.

Informatieavonden
Wilt u meer informatie? U bent van
harte welkom op de informatieavonden op 21 maart in De Rank, Koningin Wilhelminakade 265, IJmuiden,
op 28 maart in de pastorie naast de
Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg, Driehuis en op 30 maart in Het
Polderhuis Velserbroek, Vestingplein 58, Velserbroek

Gemeente Velsen en Omgevingsdienst IJmond ondersteunen de acties. In diverse buurten in Velsen
valt in de komende dagen een informatieﬂyer op de mat.
Wilt u bij de informatieavonden
aanwezig zijn? Gezien de verwachte
drukte graag aanmelden via de mail:
informatieavond@energiekvelsen.
nl. Meer informatie vindt u op: www.
energiekvelsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

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

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen 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 natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 4
maart 2017 tot en met 10 maart
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Scheldestraat 93, plaatsen dakkapel
(03/03/2017) 6014-2017;
Snippenbos ong. kavel 16, oprichten
woning (08/03/2017) 6104-2017;
Snippenbos ong. Kavel 25, plaatsen
schuur en schutting (10/03/2017)
6412-2017.

Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen
boom (6/03/2017) 5798-2017;
Hoofdstraat 252, plaatsen dakraam
(6/03/2017) 5978-2017.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 10, kappen twee
bomen (10/03/2017) 6392-2017;

Driehuis
Van den Vondellaan 4, plaatsen dakkapel (06/03/2017) 5888-2017 ;

het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Reyndersweg 201a, plaatsen kozijn
in bunker (08/03/2017) 6160-2017 .

Waterlandweg 2, vergroten woning
(07/03/2017) 6036-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183-185,
plaatsen hekwerk dakterras / wijzigen kozijn (08/03/217) 4530-2017;
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Besluiten (vervolg)
Nabij Briniostraat 12 (hoek P. Vermeulenstraat /P.J. Troelstraweg),
tijdelijk plaatsen hekwerk en gebruik
erf als schoolplein(10/03/2017)
1515-2017;
Eksterlaan 24, afbouwen casco kluswoning (10/03/2017) 5280-2017;
Snippenbos ong. Kavel 22, oprichten
woning (10/03/2017) 3424-2017;
Hoek Willemsplein – President
Krugerstraat, afsluiten trapopgang
(10/03/2017) 25896-2016;
De Ruyterstraat 178, afwijking bestemmingsplan plaatsen dakopbouw

(fase 1) (13/03/2017) 4928-2017;
Scheldestraat 93, plaatsen dakkapel
(14/03/2017) 6014-2017.

(10/03/2017) 3883-2017.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15B, kappen boom
(08/03/2017) 2358-2017 ;
Jagtlustlaan 16 , plaatsen dakkapel
14/03/2017) 5076-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
Beach Serie Langevelderslag Finals, Start/ﬁnish Langevelderslag
keerpunt zone 4, 12 maart 2017 van
10.00-14.00uur (09/03/2017) 51132017

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, plaatsen terrasoverkapping (08/03/2017) 24711-2016;
Roos en Beeklaan 32, plaatsen erker

Busbaanloop, start/ﬁnish atletiekbaan Suomi, Kerkpad 59 SantpoortNoord, 31 maart 2017 van 19.15 tot
21.00 uur (09/03/2017) 2312-2017

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Verkoop oliebollen, Vestingplein,
15 oktober t/m 31 december 2017
(08/03/2017) 26320-2016
IJmuiden
Verkoop oliebollen, Lange Nieuwstraat tegenover Stals, 7 oktober
t/m 31 december 2017 (08/03/2017)
1376-2017.

Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Lange Nieuwstraat 348, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Da Costalaan 2, DRIEHUIS NH

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

Wijziging Legesverordening 2017
De gemeente Velsen maakt bekend, dat de volgende verordeningen zijn vastgesteld::

De (eerste) wijziging van de Leges-

verordening 2017;
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch ge-

meenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij de balie van het
stadhuis. De verordening wordt ook
gepubliceerd op de website van de

gemeente Velsen.

pen en 5 populieren gekapt. De bomen staan te dicht op het hekwerk
en hangen te veel over. Bovendien
zijn sommige bomen minder vitaal

geworden.

Kapmelding
In de week van 20 maart wordt op de
rotonde Lange Nieuwstraat / Planetenweg een eik gerooid. Dit gebeurt
omdat er een wegwijzer wordt ge-

plaatst.
Aan de Wijkermeerweg 7 in Velsennoord worden 3 essen, 2 wilgen, 3 ie-
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Carrousel 23 maart 2017
• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente Velsen
2017
Deze verordening biedt de gemeenten de mogelijkheid om onwenselijke effecten van schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan.
• Bestemmingsplan Binnenhaven
Er zijn vijf zienswijzen ingediend over onder andere de ontsluiting van
het binnenterrein en voldoende parkeergelegenheid. Het ontwerpbestemmingsplan is niet gewijzigd.
• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie
Door invoering van de omgevingswet wordt de realisatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening steeds sterker. De beleidsnota Archeologische
Monumentenzorg uit 2007 is hierop aangepast.
IJmondcommissie 28 maart 2017
• Toekomst IJmond Samenwerking
In 2016 is IJmond Samenwerking geëvalueerd. Voor de versterking en
intensivering van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen is €100.000 structureel en €60.000 incidenteel nodig voor 2017. Dit alles om de maatschappelijke eﬀecten voor de inwoners
en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
Raadsvergadering 6 april 2017
Voor een beschrijving van de vier laatste onderwerpen zie de Carrousel en de
IJmondcommissie.
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aan-

wijzing lokale publieke media-instelling.
Volgens de Mediawet is de gemeente verplicht om een lokale publieke media-instelling in stand te houden. In 2011 heeft het Commissariaat voor de
Media (CvdM) de Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) aangewezen. De
gemeenteraad moet nu een positief advies uitbrengen om deze aanwijzing
te verlengen.
• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen
• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen
2017
• Bestemmingsplan Binnenhaven
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Toekomst IJmond samenwerking
Inspreken tijdens een vergadering?
Wilt u over een van de onderwerpen inspreken? Dat kan tijdens de Carrousel
en de IJmondcommissie. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering
tot 12.00 uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met
vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grifﬁe neemt dan contact met u op.
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn
zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn
daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTV
Seaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting
van de Carrousel. Deze is te zien in de week na de Carrousel op de lokale TV
en via uitzending gemist op www.RTVseaport.nl.

Besluiten omtrent KPN locatie IJmuiden
Burgemeester en wethouders van
Beverwijk hebben ten behoeve
van de ontwerpbestemmingsplan
KPN locatie te IJmuiden een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.

De hogere waarde voor de geluidbelasting heeft betrekking op wegverkeerslawaai en industrielawaai. De
bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de
geluidbelasting is gedelegeerd aan
het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur,
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere waarde voor de geluidbelasting
is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van
17 maart 2017 gedurende zes weken, ter inzage in het gemeentehuis
in Velsen en bij Omgevingsdienst
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt te worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940
AH Beverwijk, onder vermelding
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot
vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan KPN locatie te IJmuiden.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Burgemeester en wethouders zijn
voornemens de gemeenteraad
voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de
KPN locatie.

Aanleiding
Het bestemmingsplan KPN locatie voorziet in de ontwikkeling van
een supermarkt en 57 woningen
verdeeld over 2 woontorens met de
daarbij behorende parkeerplaatsen.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in IJmuiden en
wordt omsloten door de Merwedestraat, Lange Nieuwstraat Spaarnestraat en de Petrakerk.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan KPN
locatie (idn: NL.IMRO.0453.BP0706KPNLOCATIE1-O001)
ligt
met ingang van 17 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop
betrekking hebbende onderzoeken

en rapportages ter inzage.
- Gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden.
- Centrale bibliotheek, Dudokplein
16, IJmuiden.
- Digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan
ter inzage ligt, kunt u een zienswijze
indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door een brief te
richten aan: Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Of via ro@velsen.nl onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan KPN locatie”. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres
aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer van der Linden, telefoonnummer 0255-567200.

