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onbeperkt eten/drinken

Sushi & Grill incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn,
Boss Restaurant

koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)
Dorpsstraat 533, Assendelft
Maandag t/m donderdag
e 26,95 P.P.*
Tel. 075-6874392
Vrijdag t/m zondag & feestdagen e 28,95 P.P.*
www.bossassendelft.nl
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar
e 16,50 P.K.*
ad@bossrestaurants.nl
(legitimatie kan worden gevraagd)
Reserveer tijdig, vol = vol
ARMY GOODS BV • klein- en groothandel
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BACO
ZOEK OP BACO
ARMY GOODS!

HET VOORJAAR
IS BINNEN!

Zie advertentie in de
special Lijf&Gezondheid
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl
IJmond - Vrijdagavond
gaat de Velsertunnel negen maanden dicht vanwege een grootschalige renovatie. Rijkswaterstaat vergroot de doorrijhoogte met 12 centimeter, bouwt nieuwe vluchtwegen en vervangt alle
technische installaties.
De doorstroming en de
veiligheid van de 60 jaar
oude tunnel worden hierdoor sterk verbeterd.

sen-Noord komt een tijdelijke pendelbus tussen de
pont en station Beverwijk:
buslijn 77. Bij station Driehuis is een extra bushalte
aangelegd voor reizigers uit
IJmuiden die met de trein
richting Uitgeest of Alkmaar
willen reizen.
Forenzen kunnen bij de stations in Beverwijk en Driehuis ook gebruikmaken van
de IJmond Shuttle, een speciale bus die in de spits rijdt
om werknemers naar omliggende
bedrijventerreinen te brengen. Op werkdagen vaart er tussen 6.30
en 9.30 uur en tussen 14.00
en 18.00 uur een extra pont
tussen Velsen-Noord en
Velsen-Zuid.
Rijkswaterstaat benadrukt dat de sluizen in IJmuiden niet gezien
moeten worden als omleidingsroute. Door de slechte
gesteldheid van de bruggen
is deze route voor vrachtauto’s sowieso geen optie.

Ondanks de zorgvuldige
voorbereiding is overlast
voor weggebruikers onvermijdelijk, zegt Rijkswaterstaat. Zeker de eerste weken wordt het voor iedereen even puzzelen om van
A naar B te komen. De route via de A9 en Wijkertunnel is de meest gebruikte omleiding voor gemotoriseerd verkeer. Om de hinder te beperken zijn tientallen maatregelen genomen,
zoals de aanleg van tijdelijke verbindingsstroken en
een extra rijstrook in de Wij- Om weggebruikers snel op
kertunnel.
de hoogte te brengen van
incidenten start RijkswaterDe buslijnen 73 en 74 mij- staat met het versturen van
den het Noordzeekanaal sms-alerts (‘A9 aan’ naar
en zetten passagiers af bij 3669). Er wordt alleen een
de pont (74) of de stati- alert verzonden bij grote
ons in Beverwijk en Sant- incidenten waarbij de verpoort-Noord (73). In Vel- wachte vertraging langer is

dan een uur. Op de omleidingsroute staan 24 uur per
dag sleepwagens klaar om
pechgevallen van de weg te
halen.
IJmond Bereikbaar biedt
camerabeelden en een actuele routekaart aan via
www.ijmondbereikbaar.nl/
reisinformatie. Meer informatie over de renovatie van
de Velsertunnel en de bijbehorende verkeersmaatregelen is te vinden op www.
rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Hierop staan ook
virtuele omleidingsroutes
om alvast te oefenen. Vragen stellen kan via www.facebook.com/velsertunnel,
Twitter (@velsertunnelrws)
of 0800-8002.
Het eerste weekend rijdt
het verkeer van en naar de
N208 nog anders dan tijdens de rest van de renovatie. Dit komt omdat Rijkswaterstaat een paar dagen
nodig heeft om ten zuiden
van de Velsertunnel twee
tijdelijke verbindingswegen
(keerlussen) af te maken.
Omdat deze volledig over
de rijbanen van de A22 liggen, kan Rijkswaterstaat ze
pas voltooien als de tunnel
dicht is en de weg leeg. (foto: Rijkswaterstaat)

DEZE WEEK
IN DE KRANT

Keelpijn?

Westkant nog twee weken dicht

Werkzaamheden Lange
Nieuwstraat halverwege
IJmuiden - De tweede fase van de werkzaamheden
aan de Lange Nieuwstraat
is bijna voltooid. De komende twee weken worden de
puntjes op de i gezet voordat
op 29 april het weggedeelte
tussen de Scheldestraat en
Merwedestraat/Marktplein
weer open gaat. Voor het zover is moet het asfalt in fase 1 (Planetenweg-Scheldestraat) worden verwijderd
omdat het niet voldoet aan
de kwaliteitseisen. Als dit
klaar is wordt in fase 1 en fase 2 de deklaag aangebracht.

Hierdoor is de Lange Nieuwstraat gedurende maximaal
twee weken volledig afgesloten tussen de Planetenweg en de Merwedestraat/
Marktplein. Het werk in fase 3 (Marktplein-Velserduinweg) begint op maandag 2
mei. In de Merwedestraat
wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld. Het verkeer kan ook gebruik maken van de kruising Velserduinweg/Lange Nieuwstraat.
Bewoners worden vandaag
geinformeerd door middel
van een brief.
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Vletterlieden
Voetbaltoernooi 2016
Driehuis - Op woensdag 20
april organiseren de Vletterlieden alweer voor de 39ste
keer hun nautische voetbaltoernooi. Sinds 2013 is er gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk het voetbalterrein van VV Waterloo. Dit
heeft de afgelopen jaren voor
vele goed reacties gezorgd,
daarom zal het toernooi dit
jaar opnieuw worden gehouden in Driehuis.
Het Vletterliedentoernooi is
één van de oudste maritieme voetbaltoernooien in ons
land.
De deelnemende teams hebben bijna allemaal een verbintenis met het water. Vorig jaar ging het team van
de BTC met de beker naar
huis. Dit jaar zullen de ove-

rige teams er weer alles aan
doen de felbegeerde titel in
de wacht te slepen.
De teams bestaan uit 7 spelers en er wordt gespeeld in
de breedte van het veld. Door
deze opzet is spektakel verzekerd. De alom bekende
viskraam van de gebroeders
Emmelot zorgt voor lekkere gebakken vis. Ook dit jaar
is er weer een mooie loterij met als hoofdprijs een minicruise naar Newcastle. Om
het feest helemaal compleet
te maken zal er vanaf 13.00
een DJ het Waterloo-terrein voorzien van live muziek.
Voor een dag van voetbal en
gezelligheid bent u van harte welkom vanaf 10.30 tot circa 18.00 uur op het Waterlooterrein in Driehuis.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen over de renovatie van de Velsertunnel in
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties.
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Wat gebeurt er met de ventilatietorens van de Velsertunnel?
Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden helemaal dicht voor een flinke opknapbeurt. Blikvanger van de
tunnel zijn van oudsher de monumentale ventilatietorens,
bekend als ‘de Hyacinten’. Aangezien Rijkswaterstaat een
nieuw ventilatiesysteem aanlegt, krijgen we vaak de vraag:
wat gebeurt er met de ventilatietorens?
De hyacintvorm van de ventilatietorens, ontworpen door
architect Dirk Roosenburg, is een verwijzing naar de omliggende bollenstreek. Bij elkaar zijn ongeveer één miljoen
stenen gebruikt: de schachten van klinkers, aan de buitenkant geglazuurde stenen in negen verschillende kleuren.
Het kostte 110 werkdagen om de torens te bouwen.

Regio - Afgelopen jaren
heeft JCI IJmond, een club
van jonge ondernemers tussen de 25 en 40 jaar die zich
inzet voor de regio IJmond,
geld ingezameld voor diverse goede doelen. Elk jaar
werd een specifiek regionaal
doel uitgekozen waarvoor
JCI IJmond zich volledig inzette door middel van evenementen als Bites & Beats
en de Ronde van JCI. Dit
jaar doet JCI IJmond het anders en introduceert zij het
JCI IJMOND GoedeDoelenFonds. Elke vereniging, organisatie, vrijwilliger, mantelzorger of instelling met
een maatschappelijk belang,
een concreet doel en gevestigd in de regio IJmond kan
zich via www.jci-ijmond.nl/
goededoelenfonds/aanmelden. Er kan gevraagd wor-

www.

www.

Wat voor functie hadden de torens?
Op dit moment is de tunnel als een van de laatste in Nederland nog uitgerust met dwarsventilatie: met grote ventilatoren wordt rook in de tunnel via gaten in de tunnelwand
afgezogen. De rook komt naar buiten bij de Hyacinten. Dat
systeem zit er al in sinds de oplevering in 1957 en is dus
bijna 60 jaar oud.
den om ondersteuning bij
een specifieke actie, een
paar extra handjes (vrijwilligers) of een budget om een
actie of project compleet te
maken. JCI IJmond maakt
hieruit een selectie. Het ingezamelde geld zal net als
voorgaande jaren volledig
ten goede komen aan de
geselecteerde goede doelen.
Zowel vrijwilligers als mensen die steun zoeken kunnen zich aanmelden voor 15
mei 2016 via het contactformulier op www.jci-ijmond.
nl/goededoelenfonds/aanmelden. Mail voor informatie naar goededoelen@jciijmond.nl.
Tijdens de Ronde van JCI op
29 mei worden de eerste geselecteerde goede doelen
bekendgemaakt.

.nl

.nl

Nieuwe ventilatie, extra veiligheid
In plaats van dwarsventilatie krijgt de Velsertunnel langsventilatie. Grote, krachtige ventilatoren boven de tunnelmonden blazen rook snel de tunnel uit en zorgen ervoor
dat er achter een eventuele brand een veilige zone ontstaat. Mensen die in de file aansluiten, komen zo niet in de
rook te staan en kunnen gebruikmaken van de vluchtweg.
De rook verplaatst zich met de rijrichting mee naar buiten.
Dat is de veiligste oplossing, aangezien automobilisten
vóór de brand gewoon de tunnel kunnen uitrijden.
Doorrijhoogte
Om ruimte te maken voor de nieuwe ventilatorbuizen, worden de betonnen lichtroosters aan het begin van de tunnel
deels verwijderd en aangepast. Zo kunnen we de ventilatoren ophangen zonder dat de doorrijhoogte vermindert.
Sterker nog: Rijkswaterstaat grijpt de renovatie aan om de
tunnel 12 centimeter hoger te maken.
Wat voor functie krijgen de torens?
De torens blijven ook na de renovatie in gebruik. Niet meer
om de tunnelbuizen te ventileren, maar om de nieuwe veilige ruimtes te voorzien van frisse lucht.
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel,
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of
Twitter: @Velsertunnelrws.
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Raadsvragen over
Pionieren in IJmuiden

Girls’ Day
bij Tata Steel
IJmuiden - Dinsdag hebben
120 meiden uit het voortgezet
onderwijs in de regio deelgenomen aan een speciaal Girls’
Day programma bij Tata Steel
in IJmuiden. Jaarlijks organiseert het staalbedrijf een dag
om meiden te laten ervaren
hoe fascinerend werken met
techniek is.
In de ochtend kregen ze informatie over het zonnepanelenproject bij Tata Steel.
Op fabrieksdaken van de site in IJmuiden worden 80.000
zonnepanelen geplaatst. Dit
is het grootste dakgebonden zonnepanelenproject van
ons land en zelfs een van de
grootste ter wereld. Vervolgens gingen de meiden in
een workshop zelf een elektrisch aangedreven watermolen met zonnepaneel in elkaar
zetten. Tevens kregen ze een
speeddate met de aanwezige
vrouwen die bij Tata Steel in
de techniek werken. Die gingen met hen in gesprek over
interesses, studiekeuzes en
loopbaanmogelijkheden. In
de middag werd een rit met
de stoomtrein over het 750
hectare grote terrein van Tata Steel gemaakt en konden
de meiden in de Warmbandwalserij zien hoe gloeiende
plakken staal van zo’n 1.250
graden Celsius worden uitgewalst tot rollen staal.
Tata Steel biedt jongeren met
belangstelling voor techniek
op alle niveaus een breed
scala aan uitdagende banen,
van onderzoek naar nieuwe
staalsoorten tot werken in
onderhoud, productie of procestechnologie. Alle technische disciplines zijn vertegenwoordigd. Met zijn grote
verscheidenheid aan fabrieken, installaties en processen
biedt Tata Steel uitstekende
carrièreperspectieven.
Voor informatie over opleidingen, stages, traineeships
en vacatures: www.tatasteeljobs.nl.

Velsen – Raadslid Marc Hillebrink heeft namens de fractie van D66 Velsen vragen
gesteld over de procedure
van aanmelding voor de verkoop van kavels voor Pionieren in IJmuiden. Voor de verkoop van 28 bouwkavels en
10 kluswoningen werd een
volgorde van aanvraag gehanteerd. Daarvoor werd van
potentiële kopers verwacht
dat zij vanaf 11 maart tot
aan de uitgiftedag maandag
21 maart in de wachtrij bleven bij de ingang van de Burgerzaal, buiten. Vanwege de
kou werd later uitgeweken
naar het leegstaande pand
van ANWB waar wachten-

Velsen - Na 36 edities vindt er
dit jaar geen Beeckestijnpop
plaats. Het bestuur en de organisatie vinden het onverantwoord om dit jaar nog een editie te organiseren, zeker nadat
het festival vorig jaar met een
groot verlies is afgesloten.
De slechte financiële situatie
is deels veroorzaakt door de
plotselinge werkzaamheden
aan de Rijksweg in 2015, waardoor het festival eigenlijk zo
goed als niet bereikbaar was
voor bezoekers van buiten Velsen. Daarnaast is de organisatie van mening dat het vergunningenbeleid van de gemeente en de veiligheidsregio te ondoorzichtig en onvoorspelbaar
is geworden. Hierdoor komt
de organisatie elk jaar weer
voor verrassingen te staan en
is het erg lastig geworden om
een evenement te organiseren
waar zij volledig achterstaan.
Mede door onvoldoende capaciteit binnen het bestuur is
het helaas niet gelukt om met
alle betrokken partijen de ontstane situatie na de vorige editie grondig te evalueren en een

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

den konden kamperen. Daarbij gebeurde het dat mensen
tegen betaling voor een ander in de rij stonden.
Marc Hillebrink wijst er op
dat minder draagkrachtigen
en minder weerbare mensen
(waaronder bijvoorbeeld gehandicapten) door deze procedure uitgesloten werden.
Hij vraagt aan het college of
er klachten waren over deze
procedure en of zij in de toekomst deze procedure weer
zouden hanteren. D66 Velsen
vindt dat ‘wie het eerst komt
wie het eerst maalt’ niet de
juiste wijze van selectie mag Hobbyfotograaf Erik Baalzijn voor toekomstige bouw- bergen legt wekelijks een
projecten.
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.

plan te maken hoe hier weer
uit te komen. De organisatie
betreurt dit en heeft besloten
een jaar over te slaan om iedereen de kans te geven zich
te herpakken en hopelijk met
een frisse blik te gaan werken
aan een Beeckestijnpop 2.0.
Vorige week heeft er nog overleg plaatsgevonden met de
gemeente. Beide partijen waren het er over eens dat het
niet verstandig was om nu een
noodplan uit de kast te trekken. In het komende halfjaar
wordt toegewerkt naar een geheel nieuwe editie van Beeckestijnpop waarbij alles nog
open ligt en alle ideeën welkom zijn. Gelukkig kan de organisatie daarbij nog steeds
steunen op een grote groep
enthousiaste vrijwilligers.
Na 36 edities kiest Beeckestijnpop dus voor een adempauze. Wat de toekomst gaat
brengen weet niemand, maar
laten we hopen dat dit prachtige evenement op misschien
wel de mooiste locatie van Nederland behouden blijft voor
de regio!

In en rond de havens en het
kanaal is altijd veel te zien
en te genieten. Het is zelden rustig. Naast het binnenlopen en uitvaren van
vissersschepen, sleepboten
en loodstenders, het passeren van vrachtschepen, tankers en passagiersschepen,
en alle bedrijvigheid daaromheen, zijn er van die momenten waarvoor meer dan
de gemiddelde IJmuidenaar
nog even de kant of de kop
van de haven op zoekt.
Vorige week maandagavond,
tegen zonsondergang, bood
het binnenslepen van het
boorplatform Paragon C463
zo’n geniet- en fotomoment.
Mooi voor de kijkers maar
minder fraai voor het personeel. Wegens de algehele malaise in de offshore zit
dit platform zonder werk en
ligt het nu letterlijk aan de
kant. In de vissershaven, aan
de Trawlerkade om precies te
zijn. Met de Atlantic Rotterdam aan de Leonarduskade

is IJmuiden’s skyline nu tijdelijk versierd met een tweede ‘driepoot’.
De Paragon is zo’n 55 meter
lang, bijna 62 meter breed en
heeft drie poten van ruim 100
meter lengte. Het platform
kan werken op waterdiepten
tot ca. 75 meter, en heeft een
boordiepte tot 7,6 kilometer. Hat platform is in 1982
gebouwd. Het ging tot 1997
door het leven als de ‘Neddrill 3’ en daarna tot in 2014
als ‘Noble Ronald Hoope’.
Het ‘vaart’ onder Liberiaanse vlag en is eigendom van
Paragon Offshore uit Texas.
Dit bedrijf heeft een kantoor
in Beverwijk van waaruit Europa en Afrika bediend worden. De Paragon is gebruikt
voor de oliewinning op de
Noordzee.
De Paragon werd over zee
vervoerd door de drie slepers
Pegasus, Elbe en Multratug
14. Tussen de pieren werd de
Pegasus afgelost door de Sirius en de Friesland. Onder
leiding van een loods aan
boord van de Paragon werd
het platform door de vier slepers via de noordkant van
het Forteiland en langs de
kop van de haven de vissershaven binnen gesleept.
Vooral vanaf de kop van de
haven leverde het manoeuvreren veel bekijks op.

Koppelklaverjassen
bij Stormvogels
IJmuiden - Klaverjasvereniging van Stormvogels organiseert op zaterdag 23 april het
Kampioenschap Klaverjassen
voor Koppels 2016. Deze wedstrijd staat los van de wekelijkse klaverjascompetitie die
elke vrijdagavonden in de gezellige Stormvogels-kantine
wordt gehouden.
Vanaf 17.00 uur zal de kantine
open zijn, terwijl de koppel-

wedstrijden om 18.00 uur een
aanvang zullen nemen. De
kosten voor deze eenmalige
activiteit bedragen 6 euro per
koppel, te voldoen bij inschrijven bij Gerard Rommers, Planetenweg 208 in IJmuiden, telefoonnummer 06-14380312,
of in de kantine van Stormvogels bij de wekelijkse klaverjasavond op de vrijdagavonden vanaf 19.00 uur.
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Bedevaart
naar Lourdes

Signing Rabobank
IJmond Stadion gereed
Velsen-Zuid - Sinds vorige
week kan echt niemand er
meer omheen: de thuishaven van Telstar heet voortaan het Rabobank IJmond
Stadion.
In de afgelopen periode is
hard gewerkt aan het bevestigen van de nieuwe signing.
Grootste blikvangers zijn
de letters boven de hoofdingang en de oranje ledverlichting die over de hele lengte van de westtribune
is doorgetrokken. Hierdoor is
het stadion ’s avonds gehuld
in een warme, oranje gloed
- de kleur van de Rabobank.

In februari werd bekend dat
Rabobank IJmond de komende vijf jaar naamgever is
van het stadion. Beide partijen gaan intensiever samenwerken op het gebied van
commerciële en maatschappelijke activiteiten.
Het Rabobank IJmond Stadion moet de komende jaren
uitgroeien tot het centrale
hart van de regio. Vanwege
het voetbal, in relatie tot ondernemerschap én door de
vele maatschappelijke activiteiten die in en rond het
stadion plaatsvinden. (foto:
Ron Pichel)

Regio - Wilt u op bedevaart
naar Lourdes? Ook dit jaar
zijn er diverse verzorgde reizen met vrijwilligers die naar
Lourdes gaan. De reizen worden verzorgd door de ‘Limburgse Bedevaart’ (Huis van
de Pelgrims). U kunt per bus
van 20 tot en met 28 mei. Opstapplaats is Haarlem. Of per
trein, deze reis wordt georganiseerd van 1 tot en met 8
september. De trein vertrekt
uit Maastricht; vanuit Haarlem
gaat er een touringcar naar
het station in Maastricht. Met
het vliegtuig kan ook. Die reis
vindt plaats van 2 tot en met
7 september. Aanmelden via
013-5216701/06-42347729,
075-6177605 of 023-5246978).
Zie ook ww.lourdesgroepbisd
omhaarlemamsterdam.nl.

Extra avond
Odd Fellows
Velsen-Zuid - In verband
met de landelijke Odd Fellowweek (18 tot 23 april)
houden de Odd Fellows van
Velsen een extra introductieavond voor belangstellenden
op donderdag 21 april. De
deuren van het verenigingsgebouw aan de Stationsweg
95 staan deze avond vanaf
19.30 uur wagenwijd open.
Zie ook www.oddfellowsvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Vrijdag
15 april om 20.00 uur spelen de cellist Willem Stam en
de pianist Daan Treur twee
meesterwerken van Johannes Brahms en Cesar Franck
in ‘t Mosterdzaadje. Het zijn
de sonate van César Franck
en de sonate opus 99 van
Johannes Brahms die allebei precies 130 jaar oud zijn
en die tot op de dag van heden niets aan zeggingskracht
hebben verloren.
Met het jazztrio van de pia-

nist Berend van den Berg is
het op zondag 17 april om
15.00 uur eens andere muzikale koek. Samen met drummer Joost Kesselaar en bassist Erik Robaard wordt de
CD ‘New Horizons’ gepresenteerd. ‘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.

IJmuiden – Donder en bliksem bij Doornroosje door
Eigenwijs Musicalkids Velsen dit weekeinde in Stadsschouwburg Velsen. Geen
zoete musical, maar stevig
gekissebis tussen de drie
goede en die ene foute fee
(vier prachtrollen van zusjes
Hammerstein) over het lot
van Doornroosje. Door regisseur Marja Lindhout en
Olaf Windey, muzikale leiding, werd het sprookje ‘eigenwijs’ neergezet met minder suiker en meer verbaal
geweld. Superleuk!
De zusjes Aafje, Janneke en
Liesbeth Hammerstein werden erbij geroepen om de
Musicalkids te versterken
als goede feeën.
De drie zijn eigenlijk iets
te oud voor de Musicalkids maar het gevolg was
een super interactie tussen
koor en feeën. Jongste zusje Beatrijs tekende op weergaloze wijze voor de rol van
Diadora, boze fee van de
nacht. Maar daarnaast werd
de show ook gestolen door
de andere spelers. Daphne
Boots als volwassen Doornroosje deed de harten van
het publiek smelten met
haar prachtige stem.
Troubadour Marieke Kors
droeg de hele musical kunstig op haar schouders. Koningin Prudence (Maartje
Stut) was waarlijk koninklijk. En Tabor Idema speelde
de sterren van de hemel als
Koning Lodewijk Lekkerbek,
een waar talent, met veel
humor.
Ook de jonge Doornroosje (Sophie van der Heijde)
en de jonge prins Maurice (Jean Paul van Straaten)

Ouderennieuws

Ouderennieuws
Sterk repertoire en Jazz
Trio in ‘t Mosterdzaadje

Eigenwijs schittert
met Doornroosje

Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag
en woensdag kan men vanaf ca. 11.30 uur terecht voor
het doorgeven van uw maaltijdkeuze. Kosten vanaf 7 euro
voor een driegangen maaltijd.
Men kan ook enkel een kopje
soep nuttigen voor 1,-. Vooraf reserveren is niet nodig.
Optreden Spaarne Kwartet
op dinsdag 31 mei wordt door
Peacock Foundation een optreden aangeboden. Aanvang
14.30 uur. Kaartejes à 1,50
euro zijn vanaf heden aan het
buffet verkrijgbaar.
Klaverjasgroep heeft plek
voor nieuwe leden op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur.
Heeft u interesse of wilt u een
keer komen kijken, dan kunt
u contact opnemen met Marcel Stam, 023-5386528.

www.

www.

waren goed gecast als respectievelijk het zoete prinsesje en de pesterige prins.
Zeer genoten werd van
Mike Weeda die in de tweede helft de volwassen maar
foute prins Maurice neerzette en met zijn prachtige
stem, een rockstar waardig,
iedereen verraste.
Het voert te ver om iedereen
te noemen. Maar de hele
avond was een groots spektakel met jongere en oudere
Musicalkids die met overtuiging en veel plezier hun
rol speelden. Gelachen werd
er om de dans van de biggetjes en een traantje werd
weggepinkt op het moment
dat Doornroosje haar liefde
bekende aan tuinman Jonathan. Een volwaardige musical dus.
Alle lof ook voor aankleding,
geluid, decor en belichting.
We moeten niet vergeten
dat dit bijna allemaal vrijwilligerswerk is waar heel wat
uren in zitten om tot zo’n
mooi resultaat te komen.
Regisseur Marja Lindhout
is al 18 jaar, vanaf het begin, betrokken bij Eigenwijs.
Maar voor haar kwam na
deze musical het moment
om te stoppen en ruimte te
geven aan andere talenten
op het gebied van organiseren en regisseren. Zij werd
bedankt voor haar inzet met
een plakkaat waarop 18 miniposters van Eigenwijs musicals waren afgebeeld. Het
grootste compliment dat zij
kreeg kwam van de kinderen: ‘Als Marja op het podium springt en het voordoet,
dan snappen wij het pas
echt!’ (tekst: Karin Dekkers/
foto: Jeff Kemp)

.nl

.nl
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Heerlijk bootdagje voor
Zonnebloemgasten

‘Velserbroekers
overwegend positief’
Velserbroek - Tijdens een
PvdA in de Buurt-actie zijn er
veel gesprekken gevoerd met
bewoners uit de verzetsheldinnenbuurt in Velserbroek.
Over de woonomgeving zijn
de bewoners zeer te spreken.
De wijk wordt als prettig, veilig en rustig ervaren. Waarbij
ook vaak de diversiteit in de
buurt wordt genoemd. Vooral
de oudere inwoners benoemden veelal de voorzieningen
in de buurt als zeer positief.
Daarnaast waren er een paar
opmerkingen over de bereikbaarheid die verbeterd zou
kunnen worden, maar de bewoners begrijpen ook al te
goed dat het openbaar vervoer in Velserbroek goed is
en een hoger aantal bussen per uur niet realistisch/
haalbaar is. Ook positief is
de ontwikkeling van buurtwhatsappgroepen (burgerinitiatieven om de veiligheid
te vergroten). Dit gebeurt
overigens in heel Velsen.
Een bijzonder gesprek met
één van de bewoners leverde een mooie aanbeveling
op. Het zou goed zijn als de

gemeente meer informatie verstrekt over de achtergrond van statushouders, indien deze in een buurt komen wonen. Dat verhoogt de
kans dat er meer wederzijds
begrip ontstaat. Met de naderende komst van tientallen
statushouders in de komende periode is dit een nuttige
aanbeveling.
Tot slot nog een bijzonder
verhaal dat het vermelden
waard is. Het Tweede Kamerlid Ed Groot had een intensief
en langdurend gesprek met
een oudere dame die al haar
hele leven trouwe aanhanger
van de PvdA is. Door het landelijke beleid van de laatste
jaren dreigt ze nu af te haken.
Ed heeft beloofd haar zorgen mee te nemen naar Den
Haag en met behulp van een
handgeschreven brief terug
te koppelen over haar probleem.
De buurtactie van de PvdA
vindt vijf keer per jaar plaats.
De volgende – en tevens
laatste van dit seizoen – is op
zaterdag 21 mei in VelsenNoord.

Gevolgen van kanker
en terugkeer naar werk
Santpoort-Noord – Donderdag 21 april houdt Inloophuis Kennemerland om
19.30 uur een Informatieavond voor mensen met of
na kanker die weer terug
aan het werk willen. Deze avond is voor mensen
met of na kanker en hun
naasten. U krijgt informatie over wat de late gevolgen van kanker zijn en hoe
daarmee om te gaan. Maar
ook uw mogelijkheden om
weer terug te keren naar uw
werk. Hoe, wanneer en wat

als dat niet gaat? Er is ruim
gelegenheid tot het stellen
van vragen en het uitwisselen van ervaringen.Sprekers
zijn mevrouw S. Beelen, verpleegkundig consulent oncologie Spaarne Gasthuis,
mevrouw A. Joustra, maatschappelijk werk Spaarne
Gasthuis en een ervaringsdeskundige.
Aanmelden (verplicht) kan
via Inloophuis Kennemerland, per e-mail via info@
inloophuiskennemerland.nl
of bel 023-8885367.

Velsen - Maandag 4 april
scheepten zo’n 140 passagiers in op motorschip de Zilvermeeuw. De deelnemers
van de afdeling Velserbroek
van De Zonnebloem werden
met een grote bus vervoerd.
Sjaan van die afdeling vertelt:
,,Aanvankelijk hadden wij BIOS busjes besteld, maar er
waren niet genoeg chauffeurs beschikbaar. Dus werd
er op hun kosten een bus ingezet. De mensen die opgehaald werden stonden verbaasd te kijken toen er ineens een grote bus voor de
deur stond.”
Klokslag tien uur werden de
trossen los gesmeten. De
stemming zat er meteen in.
Oude bekenden wisselden
van gedachten over kinderen,
kleinkinderen en zelfs hier
en daar een achterkleinkind.
De vrijwilligers liepen af en
aan met koffie, cake, drankjes en hapjes. Af en toe werd
er even tijd gemaakt voor een
babbeltje met de gasten.
Van de lunch werd gretig gesmuld. Een echte Hollandse
tomatensoep met veel ballen, een gevulde kipfilet met
groenten en heel veel patat
in puntzakken. Om het ge-

heel af te sluiten was er een
heerlijk toetje.
Het schip voer over de Zaan
en langs de Zaanse Schans
waar de molens draaiden en
de gasten genoten van de
fraaie Zaanse huisjes.
Toen iedereen verzadigd en
verkwikt was stonden de bingo en de loterij op het programma. Coryfee Gré Verwaard had zoals gebruikelijk de middenstand leeg
geplukt, want er stond een
vracht aan cadeaus.
Ook nu was het weer hard
werken voor de vrijwilligers,
want de gewonnen presentjes moesten van het bovennaar het benedendek gebracht worden. Dus dat was
trapje op trapje af.
Nadat de laatste kopjes koffie en thee met bonbons geserveerd waren, voer de Zilvermeeuw weer huiswaarts.
Tegen vijf uur meerde het
schip aan bij de loswal in
IJmuiden.
De bus stond klaar en de
chauffeurs van de OIG/IHD
stonden geduldig op hun
passagiers te wachten.
De dag begon met regen,
maar eindigde met een stralende zon.

Spirituele
beurs van
Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 23 en
zondag 24 april, van 11.00 tot
17.00 uur, vindt een spirituele
beurs plaats. Die wordt gehouden door Nicky’s Place in Trefpunt ‘t Trionk in Haarlem. Het
is de 43ste keer dat deze beurs
te bezoeken is. De therapeuten, mediums, opstellers, healers, magnetiseurs, kaartleggers, masseurs en paragnosten die aanwezig zijn, hebben
allen jarenlange ervaring in het
werken met de spirituele wereld. Toegang voor een dag is
6euro; voor 9 euro kunt u beide dagen naar binnen. Op zaterdag zijn er twee gratis activiteiten. Kennismakingsconsulten kosten maximaal 15 euro.
Trefpunt ’t Trionk vindt u aan de
Van Oosten de Bruynstraat 60
in Haarlem. Meer informatie op
www.nickysplace.nl of via 0641041509 (Nicole van Olderen).

Stichting
Matthias

IJmuiden - In welk jaar werd
de eerste Giro d’Italia georganiseerd? Wie won het
vaakst Milaan - San Remo?
Weet jij het antwoord op dit
soort vragen? Doe dan mee
aan deze gezellige retrowielerquiz!
Woensdag 20 april organiseren Retro Cycling Shirts, Café ‘t Centrum en Hart voor
Ons Huis een wielerquiz die
in het teken staat van de Giro
d’Italia en de voorjaarsklassiekers. De Giro d’Italia start
dit jaar in Nederland en het
is dus een goed moment om
eens te testen hoe het met je
wielerkennis gesteld is. Stel
een team samen en kruis de
degens met andere teams.
Weet je nou helemaal niets

van wielrennen kom dan ook.
Je kunt je altijd nog door de
petje op/petje af-ronde heen
bluffen. Of gewoon gezellig
een drankje doen.
Deelname aan de quiz kost
3 euro per persoon. De opbrengst gaat naar Ons Huis
in Heemskerk. Een team
mag maximaal uit vier personen bestaan. De retrowielerquiz wordt gehouden in Café ’t Centrum op de Kennemerlaan in IJmuiden en bestaat uit acht vragenronden
en twee tussenronden.
Naast eeuwige roem zijn er
mooie prijzen te winnen. Stel
een team samen en test je
koerskennis! Opgeven hoeft
niet, maar kan wel via info@
retrocyclingshirts.com.

Velsen - Stichting Matthias wil haar dank uitbrengen voor de donaties in Velsen. In week 13 zijn de collectanten op weg gegaan in Velsen om te collecteren. De opbrengst van 638,26 euro was
boven verwachting, gezien het
aantal collectanten. Het bestuur wil op deze wijze de donateurs en de collectanten
hartelijk danken. Hun inbreng
maakt weer een stukje verschil in de toekomst van Stichting Matthias: het beheren en
in stand houden van één of
meer onderkomen(s) ten behoeve van het begeleid zelfstandig wonen van verstandelijk begaafde (jonge) mensen
met een autistisch spectrum
stoornis. Mocht bij u de collectant gemist hebben, u mag
altijd nog uw donatie storten
op de rekening: NL09ABNA
0585866333 van de stichting.
Of door middel van de donatiemodule via haar website:
www.stichting-matthias.nl.
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Grote shows en namen

Nieuw seizoen
Stadsschouwburg Velsen
Museummiddag
in Velsen
Velsen - Zondag 17 april organiseren de vier Velsense Musea een spectaculaire museummiddag met als thema: ‘Proef de
Velsense Musea’. De musea en
de gemeente Velsen willen alle
inwoners en bezoekers van Velsen deze dag op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het gevarieerde aanbod. Sinds kort zijn bij alle musea passepartouts te koop. Een
passepartout kost 6 euro. Kinderen betalen 5 euro. Voordeel
van het passepartout is dat de
vier musea deze middag en de
rest van week zonder extra kosten te bezoeken zijn. En dat is
nog niet alles een passepartout geeft zondag 17 april ook
recht op een hapje in ieder museum! Zo kunnen de musea letterlijk geproefd worden. Bij het
Bunkermuseum wordt passepartouthouders een Frankfurter

met broodje aangeboden, bij het
Zee- en Havenmuseum een vissnack en bij Beeckestijn taartpuntjes en cake. Het Pieter Vermeulen Museum wil bezoekers,
met het oog op duurzame vleesvervangers, kennis laten maken
met het eten van insecten. Wie
het aandurft kan een overheerlijke insectensnack proeven.
Zondag 17 april is in elk museum naast het gebruikelijke aanbod veel extra activiteiten georganiseerd. Bij elk museum kan
je op ludieke wijze een foto maken. Wie zijn foto plaatst op de
Facebookpagina Museummiddag maakt kans op leuke prijzen. De datum van deze museummiddag is niet zomaar gekozen; het valt samen met de Nationale Museumweek. Alle programma’s, contactgegevens en
meer informatie kunt u vinden
op www.museummiddag.nl.

Vrouw overlijdt bij
ongeval op sluizen
IJmuiden - Bij een incident
op de Noordersluisweg in
IJmuiden is vorige week donderdagochtend een vrouw
om het leven gekomen nadat haar auto te water raakte.
Hulpdiensten rukten uit om
de vrouw te redden. Nadat
zij uit het water is gehaald is
getracht haar te reanimeren.
Dat was helaas tevergeefs.

Een brandweerman raakte
bij de reddingsactie licht gewond. Er is nog gezocht naar
meer inzittenden van de auto. Die werden niet aangetroffen. Het is nog onbekend
hoe de auto te water kon raken. Door de reddingsactie
was de Noordersluisweg enige tijd afgesloten. (foto: Michel van Bergen)

Velsen – Stadsschouwburg
Velsen heeft de plannen voor
het nieuwe theaterseizoen
klaar. De Velsense schouwburg maakt in seizoen 20162017 mooie sier met een omvangrijk aanbod in Stadsschouwburg Velsen en het
Witte Theater. Het theater verwacht daarmee opnieuw een
groot en breed publiek te
kunnen bedienen.
Op zaterdag 23 april valt
de glossy theatergids op de
deurmat en vanaf 21 april kan
online (www.stadsschouwburgvelsen.nl) al een kijkje
genomen worden in het nieuwe theaterseizoen van Stadsschouwburg Velsen. Theaterliefhebbers kunnen vanaf
vrijdag 29 april om 10.00 uur
kaarten bestellen voor toppers als Wim Helsen, Daniël
Arends, Paul de Leeuw, Ruth
Jacott en Hans Klok.
Met de openingsvoorstelling maakt de schouwburg
haar jaarthema ‘Natuurlijk in
Velsen’ letterlijk en figuurlijk
waar. Al wiegend, schommelend en turend over de onmetelijke Noordzee kan genoten worden van ‘Oh die Zee’
over de klassieke Griekse

Held Odysseus die aanspoelt
op het strand van IJmuiden.
Ook in de overige programmering is aandacht voor de
natuur om ons heen. Naast
ontspanning biedt het Velsense theater dit jaar ook mogelijkheid tot verdieping met een
aantal interessante theatercolleges. Zo komt stand-up
wetenschapper Jan van den
Berg de zaal plat spelen met
zijn zandsolo ‘Oase’.
Ook dit jaar is het Stadsschouwburg Velsen gelukt
om een aantal feestelijke premières en dernières naar de
IJmond te halen. Zo wilde Simone Kleinsma de tournee

Raak geïnspireerd op
zaterdag 23 april
Driehuis - Neem eens een
paar uurtjes de tijd om stil
te staan bij dat wat je inspireert en wat jou energie geeft.
Daarover gaat de Workshop
Inspiratie op zaterdag 23
april. Een workshop met ruimte voor gesprek, voor ontdekking en speelsheid. Er wordt
stilgestaan bij alles wat voor
ons kleur heeft en inspiratie
geeft, om zo na de workshop
met vernieuwde energie weer
in beweging te komen en het

dagelijks leven met een nieuwe blik te aanschouwen.
Vitaliteitscoach Marisa Nederlof vertelt enthousiast: ,,De
workshop geeft je echt een
boost om weer met nieuwe
plannen aan de slag te gaan.
Daarnaast is het ook heerlijke ontspanning en weer zicht
krijgen op dat wat jou nou
echt blij maakt.”
De workshop wordt twee
keer verzorgd door bezielingscoach Joke van Zon, van
10.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Je kunt
je opgeven door te mailen
naar zelf@dezorgspecialist.nl
of door te bellen naar 0255756789.
En nog meer… Woensdag 20
april om 19.30 uur is de lezing
‘Wat zijn gezonde vetten?’ En
donderdag 21 april om 19.30
uur start de zesdelige cursus
Ontspanning & Ademhaling.
Kijk op www.zelfdriehuis.nl of
like de facebookpagina www.
facebook.nl/zelfdriehuis voor
meer informatie.

van haar majestueus mooie
voorstelling ‘Simone!’ afsluiten
in de intimiteit van de blauwe
theaterzaal en kozen de mannen van Purper voor deze
schouwburg voor de landelijke première van hun stijlvolle
comeback programma.
Bijzonder wordt de première die Alfred van den Heuvel
komt spelen. In ‘Body Language’ onderzoekt hij de wondere wereld van onze lichaamstaal.
Op veler verzoek van bezoekers heeft Stadsschouwburg
Velsen een aantal voorstellingen uit het huidige seizoen
wederom in haar programma
opgenomen. Een mooie kans
om voorstellingen die uitverkocht waren (opnieuw) te
zien. Zo komen onder andere
Harrie Jekkers & Jeroen van
Merwijk, Lenette van Dongen,
Mini & Maxi en Yentl & De
Boer hun bejubelde programma’s nog een keer spelen.
Dit is natuurlijk maar een tipje van de sluier. Het volledige aanbod is te vinden in de
nieuwe theatergids. Die is
vanaf dinsdag 26 april gratis af te halen bij de Stadsschouwburg Velsen.

Bag2School
op Vuurtoren
IJmuiden - Dit jaar heeft
OBS de Vuurtoren weer meegedaan aan het Bag2School
project. Zowel op locatie Oost
als op locatie West zijn grote
stapels volle zakken met kleding ingeleverd.
Op 8 april zijn die door de organisatie van Bag2School opgehaald. Ze maken niet alleen een heleboel mensen blij
met deze spullen, maar ook
kan de school het ingezamelde geld goed gebruiken. Uitgangspunt is dat het ten goede moet komen aan de kinderen, om bijvoorbeeld boeken, spelletjes, buitenspeelgoed enzovoorts voor de kinderen op school te kopen.
Mocht u in de komende tijd
nog kleding of schoenen willen wegdoen, dan kunt u ze
in de containers op beide locaties kwijt. De inzamelingsactie loopt vanaf nu gewoon
door. Elke vrijdag gaan de
containers open en kunt u
zakken met kleding en schoenen inleveren op school.

14 14 april 2016

Donderdag
14 april

Informatiebijdeenkomst
met als onderwerp ‘Wat is dementie’. OC Zeestroom, Zeewijkplein 262 IJmuiden. Van
19.45 tot circa 21.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Fernando Lameirinhas Swingende Fado.
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
15 april

Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor
iedereen vanaf 4 jaar.
Piano en Cello in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Woman in
Gold’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
16 april

Voorjaarsmarkt in Velserduin, Scheldestraat 101 IJmuiden. Van 10.30 tot 15.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie
van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Tentoonstelling ‘Echt en/of
Kunst’.

Zondag
17 april

Trotsmarkt op de Buitenplaats van Landgoed Beeckestijn Velsen-Zuid. Van 11.00
tot 18.00 uur. Zie ook www.
trotsmarkt.nl
Museummiddag in Velsense
museums. Zie alle programma’s, contactgegevens en
meer info op www.museummiddag.nl.
Villa met Uitzicht speelt Mozart in de Engelmunduskerk in
Oud-IJmuiden. Aanvang 12.00
uur.
VG koffieconcert met twee
Velsense koren, Popkoor MultiVocaal en Shantykoor Nortada in Het Kruispunt in Velserbroek. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie

van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Tentoonstelling ‘Echt en/of
Kunst’.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor
iedereen vanaf 4 jaar. Museumweek: meer informatie
kunt u vinden op www.museummiddag.nl.
50Plus dansavond in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden met lekker hapjes en live muziek. Van
19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
18 april

Muntenclub houdt maandelijkse bijeenkomst in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Vanaf circa
19.00 uur.

Dinsdag
19 april

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociale
Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Optreden Koorbizniz tijdens
de eerste editie van Cultuur
Uur in de Dorpskerk, Burg.
Enschedélaan 65 SantpoortNoord. Van 20.00 tot 21.45 uur.
Muzikalen avond in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
Van 20.00 tot 22.00 uur. Zie
ook www.santpoortsbelang.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Jamie Adkins one-man-circus
comedy. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Muziek Bram
van der Vlugt & Co met ‘De
drievingerige luiaard’. Aanvang 20.30 uur.

uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie
van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Tentoonstelling ‘Echt en/of
Kunst’.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor
iedereen vanaf 4 jaar. Museumweek: meer informatie
kunt u vinden op www.museummiddag.nl.
Retrowielerquiz in Café ‘t Centrum, Kennemerlaan
IJmuiden. Opgeven hoeft niet,
maar kan wel via info@retrocyclingshirts.com.
Voorjaarslezing over Hortus Botanicus in bibliotheek
Velsen in IJmuiden. Aanvang
19.30 uur.
Workshop Facebook voor senioren in Bibliotheek Velsen,
Dudokplein IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Lezing door CJG IJmond
over hoe je het zelfvertrouwen
stimuleert van je kind. Bibliotheek Velserbroek. Van 19.30
tot 21.30 uur. Deelname gratis.
Eerste bijeenkomst dorpsgesprek over grote godsdiensten bij Bartje Boven in Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Lenette van Dongen in ‘Tegenwind’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
21 april

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Dino’s’ voor
iedereen vanaf 4 jaar. Museumweek: meer informatie
kunt u vinden op www.museummiddag.nl.
Extra introductie-avond bij
Odd Fellows aan de Stationsweg 95. Aanvang 19.30 uur.
Inloophuis Kennemerland
houdt een informatieavond
voor mensen met of na kanker
die weer terug aan het werk
willen. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Santpoortse Krystl sluit concerttour af. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘99 Homes’.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
20 april

OIG winkeltje, Industriestraat
66 in IJmuiden. Geopend van
09.00 tot 12.00 uur. Verkoop
van kleding en huisraad.
Vletterlieden Voetbaltoernooi
op het terrein van VV Waterloo
in Driehuis. Van 10.30 tot circa
18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Villa’s Culinair Wijntheater

Programma krijgt vorm
Velserbroek - In het Pinkersterweekend staat het strand
van Villa Westend weer in
het teken van Villa’s Culinair Wijntheater, een zinnenprikkelend evenement waarbij alles draait om wijn, eten
en cultuur. Het programma
krijgt steeds meer vorm.
Langs de waterkant komen
foodtrucks en verkooppunten te staan van Pasta Casa (pizza, pasta en antipasti),
Gerard van Es (gerookte vis),
BBQ Fabriq (kippendij en
hamburger), Bourgondisch
Lifestyle (kaasplateau), Nagoya (sushi en teppanyaki)
en uiteraard Villa Westend
zelf (softshell crab en speenvarken).
Het
pop-up-restaurant
wordt dit jaar gerund door
Restaurant Fris uit Haarlem.
Fris staat voor eerlijke gerechten die - waar mogelijk
- met biologische en lokale producten worden bereid.
De koks laten zich inspireren door de Frans internationale keuken, maar deinzen
ook niet terug voor culinaire
interpretaties van Hollandse
gerechten. Reserveren kan
via www.restaurantfris.nl.
In het Wijntheater, de sfeervolle bedoeïnentent van Barend Havenaar en Barbara Verbeek, worden dagelijks vanaf 14.00 uur presentaties en workshops gehouden. Bezoekers kunnen hier
ook terecht voor een mooie
selectie wijnen van Hans
Moolenaar, de vaste leverancier van Villa Westend én
partner van het Wijntheater.
De gastheren- en vrouwen

in burlesque kleding zorgen
samen met de vinyl-dj’s voor
een ongedwongen sfeer in
het Wijntheater.
Een andere grote blikvanger wordt het drijvende theater op de Westbroekplas,
waar bezoekers met een
bootje heen kunnen varen.
Hier staan korte optredens
gepland van Arie Koomen
& Friends, Lonneke Dortmundt, Isabel Nolte, Frederique Arnold en De Meisjes
met de Wijsjes.
Op het strand komt een kindertheater waar leuke voorstellingen plaatsvinden van
onder meer Chantal Bakhuis, Dennis Sintenie, Jaco
van der Steen en het Meespeeltheater. Kinderen kunnen elke dag zeilen met de
bootjes van Zeilschool de
Kaag/Watersport Academy
Spaarnwoude en bij mooi
weer kan er zelfs worden gezwommen.
De eerste dag van Villa’s Culinair Wijntheater, vrijdag 13
mei, staat in het teken van
oesters. Bezoekers kunnen
dan voor 1 euro per stuk genieten van deze zilte schelpdieren. Aan het einde van
de middag vindt de laatste
voorronde plaats van het NK
Oestersteken 2016.
Villa’s Culinair Wijntheater
duurt van vrijdag 13 mei tot
en met maandag 16 mei en
begint dagelijks om 14.00
uur. De toegang is gratis,
maar voor parkeren wordt
een bijdrage gevraagd. Zie
ook www.villawestend.nl of
volg het evenement op Facebook.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

facebook.com/LijfenGezondheid

www.lijfengezondheid.nl

Bewegen
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Uiterlijk

BURN-out

Klik hier om de
Lijf & Gezondheid
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Reumafonds
bedankt
Driehuis
Driehuis - Het Reumafonds
bedankt wederom alle bewoners in Driehuis voor hun bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 21 tot en met 26 maart
is in het dorp 1.148,31 euro opgehaald. Hiermee levert
Driehuis een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Zie ook
www.reumafonds.nl.

Voorjaarsmarkt
Velserduin
IJmuiden - Vorige week
kwamen de examenleerlingen van het Tender College
langs bij roeivereniging de
Stern voor een les in sportoriëntatie. Georganiseerd door
de buurtsportcoach van de
school kwamen 20 leerlingen
kennis maken met roeien.
Aangereden op veelal scooters en een paar fietsen kwamen de leerlingen aan bij de
roeiverenging die gevestigd
is op het sluiseiland. Een leuke manier om samen het water op te gaan en een gezond

stuk te roeien. In twee groepen gingen de leerlingen aan
de gang. Een eerste groep
ging ‘droogroeien’ op de ergometer. De uitdaging was
om in een team van twee zoveel mogelijke meters af te
leggen in 5 minuten.
De winnende afstand was
een respectabele 1.364 meter! Daarna naar de steiger
om toch echt de boot in te
gaan.
Uiteindelijk kwam iedereen
droog en heel weer op de
kant.

Witte Tijgers vallen
weer in de prijzen
Santpoort-Zuid - De Witte Tijgers van Dschen Dui
Pencak Silat gingen zondag 10 april naar Amersfoort om deel te nemen
aan de tandingwedstrijden
Pencak Silat. Ook dit keer
gingen ze met drie strijders heen. De planning is
dat het team wordt vergroot maar nog niet iedereen is klaar voor de wedstrijden.
En om nog beter te worden hebben ze in de begeleiding ook wat veranderd:
Brian-Ray Alonso-Gomez
mocht zijn eerste wedstrijden als coach leiden waardoor Vincent Fabris op deze manier zijn pupillen (en
de tegenstanders) beter
kon observeren.
Tristan Vermeulen mocht
in de klasse senioren (17
tot 32) het spits afbijten en
aan zijn ervaring werken.
Na twee loodzware partijen
viel hij net buiten de prijzen. Maar op zijn tweede
toernooi heeft hij toch weer
veel stappen gemaakt.
Voor de Junioren 14 tot 17
jaar had Dschen Dui twee

deelnemers. Melissa Verburgt (links op de foto), tot
nu toe de enige dame van
de club, mocht gelijk deelnemen aan de finalepartij.
Het verschil tussen de winnares en Melissa was weer
aanzienlijk verkleind, dus 7
en 8 mei in België gaan ze
echt voor goud, maar een
zilveren plak en weer meer
wedstrijdervaring is niet
verkeerd.
Robin Vogel moest ook
tweemaal aan de bak. De
eerste partij was nog een
beetje voorzichtig maar genoeg om de winst te pakken, je moet ook blessures voorkomen. In de finalepartij ging het helemaal
los en pakte hij weer met
volle overtuiging zijn tweede gouden plak van dit
jaar. Met weer meer ervaring, energie en bemoedigende complimenten van
andere coaches gaan ze
met vol vertrouwen 7 en 8
mei naar de Belgian Open.
Maar daar later meer over.
Boek je proefles als je je
ook wilt leren verdedigen
op www.dschendui.nl.

IJmuiden - Op zaterdag
16 april is er een voorjaarsmarkt in Velserduin. Er zijn
vele standhouders aanwezig
met een gevarieerd aanbod.
Zo worden er onder andere
bloemen en planten en verschillende cadeauartikelen
verkocht. Elk uur draait er een
rad met vele mooie prijzen.
Natuurlijk wordt de inwendige mens deze dag niet vergeten. Er is een haringkraam
van Viswinkel & Lunchroom
Santpoort aan Zee en worden er poffertjes gebakken.
De markt wordt opgeluisterd
door live accordeonmuziek.
De markt wordt gehouden
van 10.30 tot 15.30 uur in Velserduin aan de Scheldestraat
101 in IJmuiden.

Wat wil
de islam?
Santpoort-Noord - Op
woensdag 20 april om 20.00
uur is er een eerste bijeenkomst in een serie dorpsgesprekken over grote godsdiensten. Deze vinden plaats
in Bartje Boven. De organisatie is in handen van Dorpskerk Dichtbij. De reeks start
met een lezing van Prof. Dr. T.
Sunier. Hij is een Islam-deskundige aan de Vrije Universiteit en hij zal informatie geven over wat de Islam is en
wat ze wil. Een actueel onderwerp gezien alle ontwikkelingen in de wereld. Na afloop volop gelegenheid voor
vragen en gesprek. Iedereen
is van harte welkom! De lezing en het gesprek zijn vrij
toegankelijk (vrijwillige bijdrage na afloop).

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Aangepaste dressuur bij
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondagochtend waren de groepslessen
pony’s en paarden en ‘s middags startte de dressuurwedstrijd voor de jongste ruiters
bij Hippisch Centrum Velsen.
Om beginnende ruiters in de
gelegenheid te stellen aan
dressuurwedstrijden deel te
nemen organiseerde de manege A(angepaste) dressuurproeven. Deze proeven zijn
onderverdeeld in A1, A2 en
A3. Een groot aantal leerlingen had zich hiervoor ingeschreven. Voor een aantal
leerlingen was het hun eerste dressuurproef en de spanning was dan ook van de gezichten af te lezen. In de A3
proef werd Maddy Bijlenga
knap eerste met Dazer met
227,5 punten. Dante Castricum mocht de tweede prijs
mee naar huis nemen met 227
punten en Faya Theun issen
werd derde met 224 punten.
Bij de A2 proef gingen de eerste prijs en het oranje rozet
naar Shirley Schipper met de
pony UK met 171,5 punten.

Mara Kruisselbrink met de
pony Dizzy werd fraai tweede met 171 punten en de derde prijs ging uiteindelijk naar
Quinty Doornspeek met 166,5
punten.
Tot slot de A1 proef. Gwyn
Joosten behaalde de eerste prijs met 169 punten. Een
tweede prijs ging naar Lesley
Hoogland met Dizzy met 164,5
punten en Janella Nienhuis
behaalde de derde plaats met
164 punten.
Zondagmiddag 17 april vindt
de selectiewedstrijd plaats
voor de FNRS Zitcompetitie.
Om het belang van een goede
houding en zit te benadrukken, heeft de FNRS de Zitcompetitie in het leven geroepen. Deze competitie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Ieder jaar doen er meer
ruiters mee. Tijdens de finale
op Horse Event te Ermelo strijden per categorie vijf ruiters
om de titel Bestzittende Manegeruiter van Nederland.
Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

Leerkrachten-volleybaltoernooi erg geslaagd
Velsen - Vrijdag 8 april 2016
was er weer een volleybaltoernooi voor leerkrachten van het
basisonderwijs in de gemeente Velsen. Hieraan namen negentien teams van veertien basisscholen en het stichtingsbestuur van Atlant mee. Er werd

op een fanatieke, maar leuke
en respectvolle manier met en
tegen elkaar gespeeld. Uiteindelijk werden de Boekanier, de
Zefier, de Hoeksteen en Westbroek winnaar van hun poule.
Deze vier teams ontvingen een
fraaie beker.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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‘Vogels’ blijven hoopvol
IJmuiden - Met nog vier
wedstrijden te gaan blijven
de selectieteams van Stormvogels hoopvol gestemd het
seizoen positief af te kunnen
sluiten. Stormvogels-zondag
heeft, als nummer vijf, nog alle kans aan de nacompetitie mee te kunnen doen, terwijl
Stormvogels-zaterdag
nog alle kans heeft zich veilig te stellen, maar dan zal het
spel net zo goed moeten blijven als de laatste twee wedstrijden.
Stormvogels-zondag
ontmoette op Zeewijk runnerup Zaanlandia uit Zaandam.
Na een matige eerste half uur
wist het team van trainer Jeroen Kroes de wedstrijd naar
de hand te zetten. Na 33 minuten passeerde Giano Bonam (foto) drie Zaanse verdedigers om vervolgens met een
vernietigend afstandsschot
Stormvogels aan de leiding te
brengen: 1-0. Na een voorzet
van Bastiaan Scholten wist
Mat Willemse op slag van rust
met een krachtige kopbal de
ruststand op 2-0 te bepalen.
Na de thee opnieuw een aanvallend Stormvogels en na
een paar uitgespeelde kansen gemist te hebben, wist
Bastiaan Scholten een vrije
schop vanaf 20 onberispelijk
in het Zaanlandia-doel te deponeren: 3-0.
Halverwege de tweede helft
een ongelukkig moment voor
doelman Danny Adrichem,
die de bal miste doordat een

polletje de bal een andere
wending: 3-1.
Door deze overwinning blijft
Stormvogels in de race om de
nacompetitie. In de reguliere competitie staan de IJmuidenaren op LSVV en FC Uitgeest respectievelijk twee en
een punt achter, terwijl de
achterstand in de derde periode op West Frisia twee
punten bedraagt. Er zijn nog
vier wedstrijden te gaan. Volgende week is het team vrij;
een week later staat de uitwedstrijd tegen Alkmaarsche
Boys op het programma.
Stormvogels-zaterdag trad in
de belangrijke wedstrijd tegen Zandvoort zeer gehavend
aan, maar het team van trainer Laurens ten Heuvel wist
toch goed partij te geven. De
manier waarop dat ging, ver-

diende niet de schoonheidsprijs, maar wanneer je zeer
gehavend aan moet treden tegen een veel hoger geplaatst
team, zal je op alle mogelijke manieren moeten trachten
hen uit hun spel te halen.
In de tweede helft kreeg gelegenheidsspits Tim Binkhorst
nog twee grote kansen: een
belandde op de lat en de ander bracht doelman Schmidt
een prachtige redding. Aan
de andere kant deed doelman
De Lijzer dit eveneens een
paar keer zodat de eindstand
0-0 werd.
Volgende week geen voetbal,
maar een week later is het
voor Stormvogels er op of er
onder, want dan is VV IJmuiden in een zespuntenduel de
tegenstander. (foto: Hans Willemse)

Velsen - Zondag telde voor
IJmuiden maar één ding:
drie punten halen in Amsterdam op sportpark Sloten om
degradatiezorgen te kunnen
ontlopen.
Vanaf de aftrap liet IJmuiden zien dat zij niet onder
deden voor de thuisploeg.
Er ontstond een leuke wedstrijd. Blauw Wit/Beursbengels beschikt over enkele
technisch zeer vaardige spelers, maar die konden geen
potten breken. De wedstrijd
kon alle kanten op. IJmuiden had de kans op voorsprong te komen, ware het
niet dat met alleen de keeper
in de 16 meter nog voor zich
de IJmuiden-aanval faalde.
Na een klein halfuur spelen
kwam de thuisploeg onver-

diend op 1-0 na een fout van
een IJmuiden-verdediger. In
de eerste helft hadden beide
teams acht doelrijpe kansen
gehad en de aanwezige supporters dachten dat IJmuiden een punt kon halen en
misschien zelfs drie.
Na rust kantelde de wedstrijd volkomen. IJmuiden
was geen schim van voor
rust en creëerde geen enkele kans. Had er wat in de
thee gezeten? Wie het weet
mag het zeggen, maar na
90 minuten stond er een
5-0 stand op het scorebord.
Hiermee is het 3 voor 12 geworden voor het keurkorps
van IJmuiden.
Zaterdag 23 april om 14.30
uur komt Stormvogels op
bezoek.

Om snel te vergeten

Driehuis - Het was gezellig druk op sportpark Driehuis mede dankzij een heerlijk voorjaarszonnetje. Voor de
ploeg van trainer Ton Pronk
een prima kans drie punten
binnen te slepen tegen laagvlieger SVW’27. Ook nu kwamen we – net als in Heerhugowaard - bedrogen uit. Toch
had Velsen na zeven minuten een mogelijkheid de score te openen. Jesper Gutteling passte op Patrick Castricum die op zijn beurt de opkomende Remco van Dam
aanspeelde, maar diens schot
miste alle kracht. Vijf minuten
later dwong Patrick Castricum
doelman Dion Bleeker van
SVW’27 tot een goede redding. Het spel ging op en neer
hoewel Velsen wel de bovenliggende partij was. Helaas
hadden beide ploegen heel
veel moeite spelers te vinden
van dezelfde kleur. Het hobbelige en droge veld werkte
ook niet echt mee. Een dieptepass van Jesper via Donny
Koning op Sander Loogman
werd door de laatste gemist
terwijl ook Tim Groenewoud
vandaag moeite had met het
geven van de juiste snelheid
aan de bal en dat op een bijna
windstille dag. Kansjes voor
SVW’27 waren een makkelijke prooi voor Sander van der
Lugt. De pauze brak dus aan
de forse nederlaag van Telstar die eindigde in de businessclub met een troosteloze 0-0.
werd het een fantastische avond va de Velsense club.
Na rust direct een vrije trap

Koomen-broers zien
elkaar weer bij Telstar
Velsen-Zuid - Na een voorbereiding van een jaar lukte het afgelopen maandag eindelijk om
alle Koomen-broers weer eens
bij elkaar te krijgen. Niet voor
een bruiloft of andere familiegelegenheid, maar voor een wedstrijd van Telstar. Onder hen cabaretier Arie Engel Koomen
(Arie & Sylvester, De Lama’s)
en wijkagent Nick Koomen. Initiatiefnemer van de reünie was
Nick Koomen junior, die alles
in het werk had gesteld om zijn
vader, vijf ooms en een aantal
neven te herenigen. Sommige
broers hadden elkaar meer dan
tien jaar niet gezien. Ondanks

Forse nederlaag voor
keurkorps VV IJmuiden

voor Velsen net buiten het
strafschopgebied. Erik Metgod raakte de paal. De rebound van Steef van Wees
bracht doelman Dion Bleeker
tot een fraaie redding. Aan de
andere kant redde Sander van
der Lugt op een schot van Nigel Wijdenbosch. Na een verre uittrap van Sander van der
Lugt ging Donny Koning de
sprint aan met verdediger
Joost Groenveld. Toch kreeg
Donny nog de voet tegen de
bal maar helaas: net over. De
grootste mogelijkheid kreeg
Nigel Wijdenbosch, maar alleen voor Sander van de Lugt
speelde hij de bal iets te ver
voor zich uit. In blessuretijd
redde Sander nog met gevaar
voor eigen leven na een schot
van Aram Hakopov. Snel vergeten dus deze wedstrijd. Volgende week een vrij weekend:
handig om de puntjes weer
eens op de i te zetten.
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Workshop risico’s
in en om huis
IJmuiden - Het Rode Kruis
richt zich op het voorkomen
en beperken van de gevolgen
van een noodsituatie. Mensen kunnen in een noodsituatie (klein- of grootschalig) voor zichzelf en anderen
meer betekenen als ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en een
goed netwerk. Wij noemen
dat zelfredzaamheid.
Om ervoor te zorgen dat u er
in tijden van nood niet alleen
voor staat, organiseert het
Rode Kruis afdeling Velsen in
samenwerking met Stichting
Welzijn Velsen een workshop
‘risico’s in en om huis’ en informeert u over het project
‘de sleutel van de buren’. Deze workshop wordt gegeven
op maandag 9 mei van 13.30
tot 15.00 uur in buurthuis De
Brulboei.
Om uzelf of anderen te kunnen helpen in nood is het be-

langrijk dat u zich bewust
bent van de risico’s. Als u
weet welke risico’s u loopt,
kan dat ook bijdragen aan
het voorkomen van noodsituaties. En voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.
De workshop Risico’s in en
om het huis richt zich op de
gevaren en geeft u daarvoor
tips om goed te handelen of
om het te voorkomen.
Tijdens de workshop ‘Risico’s
in en om huis’ wil het Rode
Kruis de deelnemers op een
interactieve manier meer vertrouwen geven om veiligheid
voor zichzelf en voor anderen
te bieden en het veilig handelen te vergroten. Dit doen
we door middel van het bespreken van voorbeelden, ervaringen uitwisselen, oplossingen bedenken om goed te
handelen en uw huis en omgeving zo veilig mogelijk te
maken.

Broodjes bakken
bij scouts Wiawaha

Velsen-Zuid - Scoutinggroep Wiawaha is een enthousiaste meidengroep met
drie speltakken: de welpen
(7 t/m 10 jr), de scouts (11
t/m 14 jr) en de explorers (15
t/m 18 jr). Elke zaterdag hebben zij opkomst en doen ze
steeds weer leuke, gezellige en uitdagende activiteiten.
Denk aan (bos)spellen, koken en bakken, figuurzagen,
toneel, pionieren of een creatieve opdracht.
De scouts zijn de afgelopen
twee opkomsten bezig geweest met het behalen van
het insigne ‘kampeertechnieken en pionieren’. Voor
een insigne werk je 3 weken
aan eenzelfde thema en verdien je, als je het goed hebt

gedaan, een badge voor op
je blouse. De scouts hebben
inmiddels verschillende knopen geleerd, een 3-poot gepionierd en een tent opgezet.
Voor de laatste opkomst voor
dit insigne staat vuur maken
en broodjes bakken op het
programma.
Omdat de groep scouts momenteel wat klein is, nodigen zij meisjes van 11 t/m 14
jaar, die dit leuk vinden, uit
om mee te helpen met het
maken van vuur en natuurlijk een broodje mee te komen bakken en opeten! Kom
zaterdag van 10.00 uur tot
12.00 uur naar het clubhuis
aan de Bosweg 2 in VelsenZuid. Meer weten? Mail naar
wiawaha@hotmail.com.
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Strawberries
H1 wint na
comeback

Velserbroek - 1 april ging
Bridgevereniging
Velserbroek met de leden voor de
15de keer een weekendje uit.
Dit keer hadden Leo en Marti een hotel gevonden in Made, in de Biesbosch.
Vrijdagmiddag checkten de
eerste mensen in bij Hotel Het
Trefpunt. Er was mooi weer
beloofd dus iedereen had er
zin in. Langzaam liep het terras van het hotel vol. Gelukkig
waren er ook mooie plaids,
want de zon liet zich bij nader inzien helemaal niet zien.
De winkels in Made werden
goed bezocht en de een na
de ander kwam zijn aankopen op het terras laten zien.
Om zes uur was het tijd
voor het diner. Het bleek dat
de keuken niet op de bridgers gerekend had, wat een
erg sobere maaltijd opleverde. Gelukkig werd dit gedurende het weekend goed gemaakt met uitgebreide ontbijten, lunches en een diner op
zaterdagavond.
Vrijdagavond werd gebridged
en gestreden om de Toppers-

bokaal. Aan het einde van de
avond hadden Lida en Trudie
zes toppen gescoord, een beslissende voorsprong naar later bleek.
Zaterdagmorgen werd met
twee
medewerkers
van
Staatsbosbeheer een boottocht door de Biesbosch gemaakt. Om een mooie eendenkooi te zien hebben ze
ook een stuk gewandeld.
Zaterdagavond werd de
tweede ronde van de drive
gehouden. Er werd serieus
gekaart maar de voorsprong
van Lida en Trudie werd niet
ingehaald, te meer omdat ze
zelf nog drie toppen behaalden. De prijzen voor de winnaars waren een aandenken
aan Made en omgeving.
Uitslag: winners Toppersbokaal: Lida Heere en Trudie
Bakker. Winnaars competitie A-lijn: Gré en Dirk Maagdelijn en in de B-lijn: Ria en
Cees Stet.
Josine bedankte Marti en Leo
voor de organisatie van wederom een fantastisch weekend. Volgend jaar Zeeland?

Muzikale avond in
‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 19 april interviewt
dirigent André Kaart de cellist Maarten Mostert. Maarten Mostert speelt in het kamerorkest Sinfonietta Amstedam en is als hoofdvakdocent verbonden aan het Conservatorium, ook in Amsterdam. Tevens is hij oprichter
en artistiek directeur van de
Cello Biënnale Amsterdam,
een groot internationaal cellofestival. Heel bijzonder is
dat hij deze avond gaat optreden met zijn vrouw Saeko
Oguma, altvioliste in het Concertgebouworkest, en zijn
elfjarige dochter Mara, een
talentvolle violiste. De bekende Haarlemse dirigent André

Kaart heeft na een lange muzikale carrière op 3 april jl. op
90-jarige leeftijd afscheid genomen van ‘die Haerlemsche
Musyckcamer’ met een slotoptreden in de Philharmonie.
De gemeenschappelijke roots
van André Kaart en Maarten
Mostert liggen in de gemeentelijke muziekschool van Beverwijk. Hij was er directeur
en Maarten een veelbelovende leerling van 10 jaar.
Deze muzikale avond begint
om 20.00 uur en eindigt om
22.00 uur. De entree is 6 euro. Kaarten verkrijgbaar aan
de zaalvan Vereniging Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 of via www.
santpoortsbelang.nl.

Driehuis
-Strawberries Heren 1 heeft afgelopen zondag eindelijk weer
eens weten te winnen. Na
drie redelijk kansloze nederlagen wisten de mannen uit Driehuis winnend
het veld af te stappen bij
nummer drie HC Alphen.
In Zuid-Holland werd het
3-4 voor de aardbeien. De
eindstand was opvallend
te noemen, want na twintig minuten stond het 3-0
voor de thuisploeg.
Strawberries had weinig
te vertellen in het begin
van de wedstrijd, al had
de ploeg van trainer Axel
Wessels wel het meeste balbezit. Hier deed de
nummer vijf van de tweede klasse echter vrij weinig mee.
Alphen
daarentegen
speelde scherper voorin en counterde zich naar
een 3-0 voorsprong. Met
in het achterhoofd de nederlagen van de laatste
paar weken leek de wedstrijd voor Strawberries al
voorbij. De Driehuizenaren lieten echter zien over
een ijzersterke mentaliteit
te beschikken. Nog voor
de rust scoorde Strawberries twee keer. Topschutter
Erik van den Berg zorgde
voor de 3-1 en even later
wist aanvaller Casper Herrebrugh heel slim de bal in
het doel te tippen.
In de tweede helft gingen
de bezoekers door met jagen op de gelijkmaker.
HC Alphen had echter de
grootste kans van de wedstrijd om de voorsprong
uit te bouwen. Een onterechte strafbal werd door
de scheidsrechters gegeven na verdedigingswerk
van Gijs Bouws. Doelman
Wouter Rempt liet met het
stoppen van de strafbal
zien in een ijzersterke periode te zitten en hield zo
zijn ploeg op de been.
Aan de andere kant van
het veld werd nog twee
keer gescoord en het was
beide keren opnieuw Van
den Berg die de keeper
van Alphen met een strafcorner wist te verschalken. Met kunst en vliegwerk hield Strawberries in
de laatste minuten stand
en kon het eindelijk weer
drie punten bijschrijven op
het seizoenstotaal.
Komende zondag komt
koploper Alliance op bezoek in Driehuis. (Finn van
Leeuwen)
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Feest op De Rozenbeek

Velserbroek - ,,Dit is de
leukste schooldag ever!” riep
een enthousiaste leerling uit
groep 4 na de eerste dag van
de feestweek van De Rozenbeek. Deze week viert basisschool De Rozenbeek het 25
jarig bestaan. De week staat
in het teken van ‘leren op een
andere manier’. Maandag
werd de week geopend met
een prachtig nieuw schoollied
gezongen door alle kinderen,
met een apart couplet voor de
leerkrachten en een geweldige rap van groep 8. Het lied
werd gezongen (en ingestu-

deerd) onder leiding van Eline
Schmidt, een muziekdocent
die ook tekende voor het maken van de muziek. Onder luid
applaus van de ouders werd
het lied nogmaals ingezet.
Daarna gingen de kinderen
in hun eigen klas aan de slag.
En er werd hard gewerkt. Rekenen in de vorm van een
recht(!) bankje of een krukje: meten – zagen - timmeren, taal door te overleggen
hoe aan te pakken en sociale vaardigheden in het samenwerken om mee te beginnen. Het resultaat is ver-

bluffend. De kinderen hebben
een mooie speelplaats met z’n
allen gemaakt. Er liggen mozaïektegels, er staan verschillende creatief versierde krukjes met een heerlijk zacht
kussentje, maar ook onder
de boom kan rustig met elkaar worden gezeten op een
prachtig zelfgemaakt bankje in de schaduw. De zitzakken versierd met de mooiste
rozen en smileys liggen klaar
voor een rustig kwartiertje in
de zon. Even lekker bijkletsen met je klasgenoten is nog
nooit zo leuk geweest.
De rest van de week wordt
ook anders geleerd met onder andere tellen op en met
de muziek, maar ook dansen, zingen en muziek maken. Sporten op verschillende plekken, binnen en buiten.
Als klap op de vuurpijl is er
vrijdag een lentemarkt op het
plein van de Rozenbeek, locatie Floraronde. Iedereen
is van harte welkom om het
feest mee te komen vieren.
Van 16.00 tot 20.00 uur staan
er verschillende lekkere hapjes en drankjes voor u klaar.

Sint Radboud 70 jaar
Santpoort-Zuid - Dit weekend verbleven bijna 200 leden van scouting Sint Radboud op scoutingterrein Het
Naaldenveld in Bentveld. De
leiding van Radboud had daar
een compleet tentendorp voor
de gehele vereniging gerealiseerd. Dit jubileumweekend
was hét sluitstuk van de festiviteiten waarmee de vereniging in september startte om
haar 70-jarig bestaan te vieren.
Tussen de festiviteiten door
hebben de scouts ook nog een
echt avontuur beleefd. In september bleek dat de oprichtingspapieren van de vereniging uit de kluis gestolen waren. Er was blijkbaar iemand

die de oprichting van de vereniging ongedaan wilde maken. Dat lieten de scouts uiteraard niet gebeuren. Zij vinden
het veel te leuk bij Radboud.
Vanaf toen startte de vereniging met een tijdreis van 1945
tot nu. Doel was om het bestaan van de vereniging veilig
te stellen. Daarvoor vertrokken
de scouts afgelopen weekend
in een tijdmachine om terug te
gaan naar 1945.
Maar met zoveel kinderen tegelijk in een tijdmachine… dat
ging niet helemaal goed. De
tijdmachine raakte van slag en
gooide alle tijdperken door elkaar. Julius Caesar, de eerste
mens op de maan, indianen

en nog veel meer figuren liepen de kinderen tegen het lijf.
Door middel van allerlei spellen, het bouwen van onderdelen voor de tijdmachine en
speurtochten kregen de kinderen de oprichtingspapieren gelukkig weer in handen.
Na een weekend vol avontuur
konden de kinderen weer opgelucht ademhalen. Voldaan
en moe keerde iedereen naar
huis. Op naar de volgende 70
jaar.
Ben jij ook enthousiast over
scouting en Radboud? Ga een
keer kijken, er is nog plek voor
meisjes. Kijk op scouting-radboud.nl of facebook.com/radboudgroep.

Beau na 12.000 zeemijl
terug in IJmuiden
Santpoort-Zuid - Voor de familie Bakker breekt een lang
verwacht moment aan. Na
een schoolprogramma van
een half jaar aan boord van
zeilschip Regina Maris komt
op 16 april Beau Bakker in
IJmuiden aan. Al tijdens het
vertrek heeft kapitein Martin Duba de ouders gewaarschuwd: ze vertrekken als
kinderen en komen volwassen terug. Zaterdag zal blijken of deze voorspelling is
uitgekomen.
Half oktober vorig jaar vertrok
Regina Maris vanuit IJmuiden voor haar ‘Rondje Atlantic’. School at Sea is de organisatie achter deze reis met 34
kinderen, 5 docenten, 4 bemanningsleden en een kapitein. Tijdens de tocht wordt
het schoolwerk aan boord
gemaakt. Ondertussen vaart
het schip naar de Canarische en Kaapverdische eilanden, steekt de oceaan over
naar de bovenwindse eilanden (Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba) vervolgens naar
Dominica, Curaçao, Aruba en
de San Blas eilanden.
In Panama wordt een reis over
land gemaakt in kleine groepjes met beperkt budget. Daarna naar Isla Providencia, Cuba (met weer een reis over
land), Bermuda, over de oceaan naar de Azoren en weer
terug naar IJmuiden. Onder-

weg worden excursies, uitwisselingen met andere scholen en verschillende (culturele) activiteiten georganiseerd.
,,Voor Beau is het de reis
van zijn leven. Hij heeft keihard gewerkt om het benodigde budget voor deze tocht
bij elkaar te krijgen’’, aldus zijn
moeder Pien Bakker-Westendorp. ,,Hij heeft ongelofelijk
veel meegemaakt en nieuwe
vrienden voor het leven gemaakt. We hebben hem een
half jaar niet gezien en slechts
af en toe contact via internet.
Dat is toch best wel lang.’’
Van een rustig vakantietochtje is geen sprake. Alles aan
boord doen de kinderen zelf,
onder toeziend oog van de
bemanning. Ook houden ze
dag en nacht de wacht tijdens het varen op zee. Daarnaast wordt het schoolwerk
gedaan. Hiervoor zijn vijf docenten aanwezig en volgt elke leerling zijn eigen lesprogramma dat in samenspraak
met hun middelbare school
in Nederland is opgesteld. Ze
brengen de leerstof gelijk in
praktijk. Hoe mooi is het om
voor biologieles een vliegende vis die op dek is geland te
ontleden?
De missie van School at Sea is
om leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen, door
kennis èn ervaring. Zie ook
www.schoolatsea.com.

Uitwisseling op Ichthus
Driehuis - Net zoals vorig jaar
organiseert de talentstroom
Internationalisering van het
Ichthus Lyceum een uitwisseling met een school uit Spanje. Van zaterdag 16 tot en
met donderdag 21 april ontvangt de school 50 leerlingen
uit Santa Coloma de Cervelló,
een wijk in Barcelona. De leerlingen verblijven dan bij gastgezinnen van leerlingen uit
de tweede klas die de talentstroom
Internationalisering

volgen. De week is gevuld met
activiteiten waarbij zij elkaar
en Nederland leren kennen.
Het spreken van de Engelse
taal is een belangrijk onderdeel van de uitwisseling. Op
maandag 18 april wordt tussen 13.30 en 16.30 een sporttoernooi georganiseerd. Op
dinsdag 19 april gaan de leerlingen van 10.45 tot 12.30 met
elkaar debatteren over stellingen die te maken hebben met
het thema wereldburgerschap.
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Velsen en
Global Goals

De Groenhoek

Al 35 jaar kwaliteit in
verse groenten en fruit
IJmuiden - De Groenhoek
vierde onlangs het 35-jarig bestaan. In een tijdperk
waarin verantwoorde voeding een steeds belangrijkere plaats inneemt, geldt de
IJmuidense groente- en fruitspecialist voor velen als een
rots in de branding.
In de schappen van de winkel
aan de Cederstraat 18 en op
de standplaats aan de Planetenweg (tegenover DekaMarkt) liggen uitsluitend eerste klas producten van topkwaliteit. Eigenaar Dick van
Doornik: ,,Wij kunnen op het
gebied van verse waren veel
meer bieden dan een supermarkt. Onze aardbeien komen bijvoorbeeld dagvers bij
de teler vandaan. Zo van het
land, rechtstreeks naar de
klant. Je proeft gewoon het
verschil!’’
Nauwlettend houdt hij het
koopgedrag van de consu-

menten in het oog. Het assortiment wordt daarop
steeds aangepast, zo zijn er
tegenwoordig bijvoorbeeld
kant-en-klare smoothies verkrijgbaar, evenals complete maaltijden, waarvoor De
Groenhoek samenwerkt met
slager Johan van Doorn. Deze maaltijden worden niet alleen door particulieren afgenomen, ook bij instellingen
en in bedrijfskantines smult
men ervan.
,,Mensen hebben het vaak
druk met werk, gezin en andere verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat iedereen desondanks goed en gezond kan
eten’’, aldus Dick van Doornik.
Dat wordt gewaardeerd, want
vanwege het jubileum ontving hij diverse presentjes.
Blijf via www.facebook.com/
degroenhoek op de hoogte
van leuke acties.

Verkeersstructuur
breed in inspraak
IJmuiden - Op verzoek van
de gemeenteraad wordt voor
inspraak van de nieuwe verkeersstructuur van het centrum van IJmuiden meer tijd
genomen. Dit is besproken in
de raadscarrousel op 14 januari.
Ook is gevraagd om de zogenaamde dilemma’s terug te
koppelen voordat er een concreet voorstel komt. Daarom is
het proces en de planning nu
aangepast. Aanvankelijk wilde
men alleen de georganiseerde
stakeholders bij het plan betrekken. De dialoog met de bewoners zou via de inspraakfase
gebeuren. Maar in de nieuwe
opzet wordt de dialoog met be-

woners en andere belangstellenden vervroegd naar de participatiefase. Dit houdt in dat
eind mei een brede discussiebijeenkomst wordt gehouden
voor bewoners, belangstellenden en raadsleden. Aan de
hand daarvan wordt een voorstel opgesteld, dat heet een inspraaknotitie, met kaders voor
de aanpak van de verkeersstructuur, maar zonder concrete inrichtingsvoorstellen.
Deze zullen per straat of projectgebied in overleg met direct betrokkenen worden opgesteld. Tussen september en
december komt dan het definitieve voorstel en de besluitvorming.

Velsen - Raadsleden I. Sitompul van GroenLinks en Marc
Hillebrink van D66 Velsen hebben het college vragen gesteld
over Global Goals. De Verenigde Naties heeft wereldwijd
een aantal ontwikkelingsdoelen vastgesteld, Global Goals
for Sustainable Development.
Dit komt in de plaats van de
Millenniumdoelen. Speerpunt
bij de Global Goals is duurzame ontwikkeling op het gebied van onder meer armoedebestrijding, het bevorderen van duurzame consumptie en productie en het tegengaan van klimaatverandering
en verlies aan natuur en biodiversiteit. De twee raadsleden vragen zich af wat Velsen
hiermee gaat doen. Het college heeft geantwoord dat momenteel voor gemeenten een
zogenaamde menukaart wordt
ontwikkeld waarmee zij aan de
slag kunnen. Het gaat straks
niet meer om het uitbouwen
van vriendschapsbanden. Wel
kan het college van Velsen
een initiatief uit de samenleving belonen met een subsidie (maximaal 10.000 euro
per jaar). Velsen zal met Global Goals zeker samenwerken
met de IJmond en de Metropoolregio Amsterdam. Maar
ook in KIMO-verband wil men
werken aan Global Goals. KIMO is de vereniging van kustgemeenten in Nederland en
België. Hiervoor zijn al doelen
vastgesteld: leven onder water, duurzame consumptie en
klimaatactie. Daarnaast heeft
Velsen al veel duurzaam beleid vastgelegd in documenten. Dat gaat dan ondermeer
over afval, beperking van energiegebruik, anticiperen op klimaatverandering enzovoorts.
De nieuwe Global Goals zullen worden ingepast in de diverse beleidsvelden, zoals milieu-educatie.

Inspraak Pres.
Steynstraat
IJmuiden - De nieuwbouwplannen voor de President
Steynstraat en omgeving vragen
om het opnieuw bekijken van
de inrichting van het gebied.
Om aan te sluiten op het woongebied in oud-Ijmuiden wil men
verschillende straten inrichten
als zogenaamde erftoegangswegen. Daarbij past een maximale snelheid van 30 kilometer
per uur. Toekomstige en huidige bewoners krijgen door de inspraak kans om hun wensen en
ideeën kenbaar te maken. Dat
kan via het stadhuis van Velsen.

Brederodejaar 2016 in
Velsen van start gegaan
Santpoort - De keuze van
een drietal betrokken gemeentes om 2016 uit te roepen tot het Brederodejaar
heeft een aantal redenen. In
de eerste plaats is de ruïne
van slot Brederode in Santpoort een nieuwe fase ingegaan onder nieuw beheer.
In Vianen is recent de grote restauratie afgerond van
het praalgraf van de Brederodes in de Grote Kerk. En
in de gemeente Heerhugowaard start de restauratie
en een archeologisch onderzoek van de grafkelder
van de Brederodes bij de
hervormde kerk in het dorp
Veenhuizen.
In onze gemeente vond zaterdag de openingshandeling van het Brederodejaar
plaats in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid in aanwezigheid van wethouder
Robert te Beest. Aansluitend werden de feestelijkheden verplaatst naar de ru-

ine van Brederode in Santpoort-Zuid, de bakermat van
de Brederodes. Hier onthulde wethouder Annette Baerveldt samen met een nazaat
van de Brederodes, Folkert
van Brederode, de portretten van Willem van Brederode en Hillegonda van Vooren
die ooit bewoners waren van
de burcht.
Ter gelegenheid van het Brederodejaar zijn er gedurende
de zomer elke maand festiviteiten gepland zowel in de
Engelmunduskerk als bij de
ruïne. Er zijn lezingen en excursies gepland, er is een
verhalenfestival en een voorlopig hoogtepunt vormt een
heus Brederodefestival in
het weekend van 11 en 12
juni dat verzorgd wordt door
de Compagnie van Brederode. Alle actuele informatie
omtrent het Brederodejaar
en de geplande festiviteiten
is te vinden op de website:
www.brederodejaar2016.nl

Lara Waasdorp
geplaatst voor NK
Regio - Lara Waasdorp uit behouden maakt ze een goeSantpoort-Zuid,
topturn- de kans op de NK een mooie
ster van SV-Pax Haarlem- prestatie neer te zetten.
mermeer, heeft afgelopen
zondag de eerste plaats behaald op de landelijke halve finale KNGU-Bondskampioenschap Turnen Dames.
Dat gebeurde in Sporthal Het
Grootveld in Dalen.
Met een puntenscore van
48.183 wist ze de eerste
plaats te behalen en zich te
plaatsen voor het NK Bondskampioenschap Meerkamp
op 28 en 29 mei in
Sporthal de Slagen in Waalwijk. Tevens heeft ze zich geplaatst voor de Toestelfinale
op de NK met haar prachtige
vloeroefening en eerste reserve op haar meesterstuk de
balk. Als Lara haar vorm kan
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Rome aan de Noordzee

VG koffieconcert in
Het Kruispunt
Velserbroek - Twee Velsense koren, Popkoor MultiVocaal en Shantykoor Nortada
willen u zondag 17 april verwennen met een mooi repertoire. Om 12.00 uur kunt u
daarvoor terecht in Het Kruispunt in Velserbroek. Nortada
zingt meerstemmige shanties in het Engels, Nederlands en Frans. Wilt u ook
met hen meezingen? Kom
dan op de woensdagavond
in basisschool de Vuurtoren
in Oud-IJmuiden en kijk of
u net zoveel plezier beleeft
aan het zingen als deze enthousiaste mannen, die onder leiding staan van Thom
ten Harkel. www.nortada.nl
Popkoor MultiVocaal bestaat
pas drie jaar en is al uitgegroeid tot een koor van 24 leden. Dirigente Corrie Uijtendaal inspireert dit koor met
zelfs zesstemmige liederen.
Iedereen is altijd welkom om
een keer de sfeer te proeven
op een repetitieavond; dus
ga naar dit optreden en wie
weet kunnen we je overhalen
om daarna op de woensdagavond van 8 tot 10 te komen
zingen bij popkoor MultiVocaal in Driehuis. www.multivocaal.nl

Van Gerven
Klootschiettoernooi
Velsen-Zuid - Zondag 17
april houdt sportvereniging
Full Speed haar jaarlijkse Van Gerven klootschiettoernooi. Aa dit toernooi
mag iedereen gratis meedoen. Meld u zich dan wel
even aan bij Ton Boot 0255–
510085 of mail naar snelboot@planet.nl. Na het toernooi is er een koud buffet en
een loterij waarvan de lootjes 0.50 euro per stuk kosten. De drankjes zijn voor eigen rekening. Het clubhuis
ligt tussen het Rabobank
Telstar voetbalstadion en het
Gymnasium Felisenum in. De
aanvang is om 10.00 uur en
vanaf 09.30 is de deur open.
Graag op tijd aanwezig voor
het indelen. Voor diegenen
die niet bekend zijn met dit
spel is begeleiding aanwezig. Er zal gegooid worden in
Beeckestijn zodat u gerust
op de fiets kunt komen. Voor
de beste ploeg is er de Van
Gerven trofee, vernoemd
naar twee speelsters (zusjes) waar dit toernooi naar
vernoemd is.

Geslaagd voor EHBO
Velsen - Zes EHBO-cursisten
hebben hun uitgebreide Rode
Kruis-certificaat in ontvangst
mogen nemen.
Na weken achter elkaar op
maandagavond, onder bezielende leiding van docent Stef
van Everdingen, de nodige lessen te hebben gevolgd, was
het maandagavond dan eindelijk zo ver. Alle cursisten werden competent bevonden voor
het verlenen van EHBO en
ontvingen uit handen van opleidingscoördinator Frans Kremers het felbegeerde certificaat. Namens het bestuur van
de afdeling mochten de geslaagden een fraai boeket in
ontvangst nemen.
De lessen bij de afdeling Velsen worden op een pragmatische manier gegeven, vaak
met behulp van LOTUS-slachtoffers die elke ongevalssituatie feilloos kunnen uitbeelden.

Natuurlijk maakt ook het reanimeren en het gebruik van
een Automatische Externe
Defibrillator (AED). Dit is een
apparaat waarmee men een
elektrische schok aan het hart
kan toedienen indien er sprake is van een levensbedreigende circulatiestilstand. Het
hart zal na de stroomstoot proberen weer een eigen hartritme te krijgen. Nog voordat de
ambulance ter plaatse is, kan
men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (hartmassage en beademen) en
het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen
aanzienlijk.
Drie cursisten hebben zich
aangemeld als Rode Kruis vrijwilliger bij de afdeling Velsen
en één cursiste zal zich aansluiten bij de afdeling Groningen, waarheen ze binnen afzienbare tijd heen verhuist.

DCIJ-nieuws

Schitterend spel
van topdammer
IJmuiden - Met het naderen
van het einde in de onderlinge
competitie wordt het kaf van
het koren gescheiden. De topdammers tonen op onmiskenbare wijze hun surplus aan talent. Jan Apeldoorn moest al
snel het onderspit delven tegen een onstuimig spelende
Jesse Bos. De vele spelstudies kwamen Bos goed van
pas. Apeldoorn kon niet anders dan gelaten toezien hoe
hij naar de slachtbank werd
gevoerd. Martin van Dijk, net
terug uit Suriname waar hij in
een sterk internationaal toernooi uitkwam, liet tegen Willem Winter een damcombinatie toe. Maar hij toonde direct
aan dat de prijs te hoog was.
De telgencombinatie was onmiddellijk gewonnen. Directe
concurrent Stijn Tuijtel boekte een wel zeer fraaie winst

tegen Harrie van der Vossen.
Van der Vossen werd met de
17de zet volkomen verrast. De
damcombinatie leverde aanvankelijk schijfwinst op dat
na nog hevig verzet voldoende bleek voor de winst. Met
de overwinning bleef Tuijtel de
belangrijkste concurrent van
Van Dijk voor de clubtitel.
Kees Pippel komt door te weinig wedstrijden niet in aanmerking voor de clubtitel. Tegen Bram van Bakel platste hij
een offer om vervolgens door
te breken naar de damlijn. Dat
bleek ruim voldoende voor de
winst.
Wanneer Jan Maarten Koorn
er in slaagt de concentratie
vast te houden is hij voor elke tegenstander een gevaarlijke klant. Tegen vechtjas Nicole Schouten slaagde hij daarin
en won verdiend.

Velsen - Velsenaar Arjen
Bosman presenteerde onlangs in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden zijn
nieuwste boek ‘Rome aan de
Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’. Dat gebeurde tijdens de opening van
de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’.
Waarom er bij Velsen tot
tweemaal toe een fort is aangelegd, valt onder de grootse en meeslepende plannen die in Rome werden bedacht. ‘Rome aan de Noordzee’ geeft de actuele stand
van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de
afgelopen decennia. Dat elke Romeinse keizer zo zijn eigen ambities had en dat het
bij de uitvoering ook wel een
grondig mis ging, blijkt uit de
opstand van de Friezen tegen
de Romeinen in 28 na Christus. Het leverde het archeologisch oudst bekende slagveld in Nederland op. De archeologische onderzoeken
werpen meer licht op het dagelijks leven van de in Velsen gelegerde Romeinse militairen, hun leveranciers, hun
meegereisde familie en natuurlijk de verhoudingen met
de Friese buren. Velsen had
een bijzondere positie in de
Romeinse tijd, en is daardoor
één van de culturele pareltjes
in de geschiedenis van het
Nederlandse kustgebied.
Het boek ‘Rome aan de
Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’, is voor 24,95
euro te bestellen via de website van uitgeverij Sidestone Press uit Leiden. Het boek
is rijk geïllustreerd met veel

nooit eerder gepubliceerd
beeldmateriaal. De tentoonstelling ‘Romeinse Kust’
waarin de geschiedenis van
Velsen aan bod komt, is tot
en met 25 september 2016 te
zien in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.
Arjen Bosman (1963) groeide letterlijk op met de Romeinen in Velsen. Zijn beide ouders waren amateurarcheoloog in Velsen en ze waren al vroeg aan het graven
naar de Romeinse forten. Arjen is een stap verder gegaan
door archeologie te studeren en te promoveren op het
vondstmateriaal van Velsen 1
(1997). Later onderzocht hij
ook het fort Velsen 2 uitvoerig.
Tot op heden waren Arjens
publicaties alleen voor vakgenoten beschikbaar. Met
dit boek komt een persoonlijke wens van Arjen uit. Tegenwoordig runt Arjen een
eigen bedrijf: Military Legacy,
waarin archeologie en krijgshistorie samengaan.

IJmuiden - De nieuwe rotonde Pleiadenplantsoen/Orionweg/Raafstraat in IJmuiden is vorige week geopend voor
verkeer. De kruising is aangepast omdat er te veel ongelukken op het kruispunt plaatsvonden. (foto: RTV Seaport/Dennis Gouda)
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Na installatie burgemeester

Receptie Frank Dales
Op dinsdag 19 april is er een receptie ter gelegenheid van de installatie van Frank Dales als nieuwe burgemeester van Velsen. Iedereen is van harte welkom in de
burgerzaal van het gemeentehuis.

meentebestuur van Velsen nodigt iedereen van harte uit voor de receptie
van 21.00 uur tot 22.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis (ingang Plein 1945). Gaarne aanmelden
via communicatie@velsen.nl.

De nieuwe burgemeester van de gemeente Velsen, Frank Dales, wordt
op 19 april geïnstalleerd. Het ge-

Tijdens de receptie worden er geen
toespraken gehouden. (foto: gemeente Velsen)

Read Shop Marktplein

VVV Agentschap geopend
Velsen heeft weer een VVV! In de
Read Shop aan het Marktplein in
IJmuiden vindt u alle mogelijke informatie over wat er in en om Velsen te doen is. Wethouder Annette Baerveldt opende het VVVagentschap op maandag 11 april.

Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de
N203 en N246, omdat er geen
goede oost-westverbinding is
tussen de A8 en de A9. Filevorming veroorzaakt geluidhinder
en slechte luchtkwaliteit. Uit de
onderzoeksresultaten voor het
verbeteren van de Verbinding
A8-A9 komen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als de meest kansrijke opties
naar voren.

Deze twee alternatieven worden nader onderzocht. Het is de bedoeling
dat er over een jaar een voorkeur
wordt uitgesproken. Daarna volgt
een inspraakperiode. De afgeronde onderzoeksrapporten zijn openbaar en te downloaden op de website www.verbindinga8-a9.nl.
Stel uw vragen op 21 april
Projectteamleden van de Verbinding A8-A9 zijn op donderdag 21
april, van 18.30 uur tot 21.30 uur
aanwezig in Partycentrum De Admiraal in Assendelft om vragen te

beantwoorden. De avond is bedoeld
om persoonlijke vragen te beantwoorden, er wordt geen toelichting
op de rapporten gegeven of nieuwe informatie gepresenteerd. (foto:
Rijkswaterstaat)

Op maandag 11 april heeft wethouder Baerveldt (o.a. toerisme) het
nieuwe VVV-agentschap geopend in
The Read Shop aan het Marktplein
in IJmuiden; zij deed dat samen met
Eduard Pieter Oud, de zakelijke directeur van Amsterdam Marketing.

The Read Shop kwam als beste uit
de selectieprocedure. Eigenaar Paul
van der Worp heeft zich de afgelopen
tijd enthousiast ingespannen om alles goed voor te bereiden.
In een prachtige ruimte in de winkel
wordt een deel van het VVV Formule
assortiment aangeboden. Denk aan
toeristische informatie (plattegrond,
gids, routes) en de verkoop van diverse VVV-bonnen (Cadeaubon, Dinercheque en Lekkerweg). Informatievoorziening vindt plaats via een informatiezuil. (foto: Reinder Weidijk)

Veilig en gezellig voor iedereen

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en
volwassenen spontaan hun spulletjes aan. De gemeente stelt wel
een aantal voorwaarden aan dit
jaarlijkse, Koninklijke gebeuren.

Velsen wil hiermee voorkomen dat
er brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan. Maar bovenal is
het van belang, dat de hulpdiensten
goed hun werk kunnen doen. Verder
dienen de voorwaarden de belangen
van de ondernemers die hun winkel willen openen. De vrijmarkt tijdens Koningsdag is ervoor iedereen,

maar niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Op deze manier blijft
de Velsense vrijmarkt een veilig en
gezellig trefpunt van aanbieders en
kooplustigen en nieuwsgierige voorbijgangers. De voorwaarden staan
allemaal op www.velsen.nl en op de
mededelingenpagina verderop in
deze krant.
Speciale aandacht voor de tape, die
voor markering van de verkooplocaties wordt gebruikt. Dringend
verzoek om dat tape na afloop van
de vrijmarkt weer weg te halen, net
als het restant van de niet verkochte spullen.
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Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, maar
zorgen ook voor overlast. De beste preventie is minder zwerfafval op
straat.

Legenda

Inspraak omgeving
Stadsschouwburg Velsen
Rijweg/HOV-baan
Asfalt

Fietspad
Asfalt rood

Halfverharding

Zitmeubilair: Falco

Bestaande lichtmast

Fietsenrekken: Tulip

Struweel

Straat
Keiformaat: Terra Rossa

Trottoir
Betontegels: Grijs

Trottoirband 280/300
antraciet

Vlaggenmast

Nieuwe lichtmast:
uitlegger

Bestaande bomen

Haag: Meidoorn

Opsluitband 100/200 grijs

Paaltjes: staal

Nieuwe lichtmast:
Paaltop Dudokplein

Nieuwe bomen

Gras

Plein
Keiformaat: Terra Fiore
Dikformaat: Terra Fiore

Goot
Keiformaat 5 strekken:
Terra marrone

Minder auto’s en meer groen, en
een mooiere stoep voor de deur –
dat (en meer) staat in het plan voor
de aanpak van de omgeving van
de Stadsschouwburg Velsen. De inspraakperiode is op 11 april begonnen.

De bedoeling van het plan is om bezoekers van de schouwburg te stimuleren
om hun auto te parkeren aan de Minister van Houtenlaan. Dit gebeurt onder andere door meer borden te plaatsen en een extra ingang naar het terrein te maken. Het voorterrein van
de schouwburg wordt een plateau, de

Nieuwe beplanting:
Heesters en/of
vaste planten

weg ervoor langs en de looproute erheen vanaf het parkeerterrein worden aantrekkelijker gemaakt. De omgeving wordt groener; er komt een plantsoen en extra bomen. De aanleg van
de oversteek naar de HOV-bushalte
Groeneweg/Ver Loren van Themaatlaan wordt er ook in meegenomen.
De plannen zijn gemaakt in samenspraak met het Wijkplatform IJmuiden-Zuid en de Stadsschouwburg.
De inspraakperiode is tot zondag 22
mei en er wordt nog een inloopavond
georganiseerd. Daarover volgt nader
bericht. (illustratie: gemeente Velsen)

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Ze krijsen, bevuilen
de straat en pikken een broodje uit je
hand als je niet uitkijkt. Een gemeente kan daar niet zoveel aan doen. Meeuwen worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is verboden de eieren te rapen, uit het nest te halen, te
beschadigen of te vernielen. Er mogen
ook geen nesten verwijderd worden en
meeuwen mogen niet met opzet worden verontrust. Daardoor is het lastig
voor de gemeente om de overlast goed
tegen te gaan. Meeuwen horen wel bij
een plaats als IJmuiden met haven en
zee, maar het zou fijn zijn als er minder
overlast was. Een beproefde methode:
laat minder (zwerf)afval op straat achter. (foto: gemeente Velsen)

• Afvalbakken goed afsluiten en vuilniszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door een
net op uw dak te leggen of draden te
spannen. Dit mag alleen als er nog
geen nest aanwezig is op uw dak.
• Een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van
nestwerende materialen (website:
Nederlandse Vereniging van Plaag
dierenmanagement Bedrijven)

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien

Op Koningsdag en Hemelvaart geen afvalinzameling
Tijdens de feestdagen is het afvalbrengstation van HVC gesloten en wordt er geen afval ingezameld.

Op
www.inzamelkalender.hvcgroep.nl vindt u online de zogeheten afvalkalender. Met uw postcode en huisnummer krijgt u een per-

soonlijk overzicht van de inzameldagen. Ook kunt u de gratis HVC
afval-app downloaden. U krijgt dan
op uw smartphone de melding welke afvalsoort die dag wordt opgehaald. De HVC Afval-app is te vinden in de App Store (iOS) en in
Google Play (Android).

Vanaf juni ook met pinpas

Nieuwe parkeerautomaten
Tijdens feestdagen april en mei

Gemeentehuis gesloten
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Woensdag 27 april
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei

Koningsdag
Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Begin juni worden de parkeerautomaten in de gemeente Velsen vervangen door nieuwe automaten.
Daardoor wordt het mogelijk om
naast muntgeld en mobiele telefoon ook te betalen met de pinpas.

IJmuiderslag
Vooral bij het strand IJmuiderslag is
er een grote vraag naar betalen van
parkeergeld met de pinpas. Ook waren er klachten over de gebrekkige
informatie. Bij het strand IJmuiderslag zullen vanaf 15 april eerst nog de

‘oude’ automaten werken. Begin juni worden de nieuwe geplaatst. Evenals borden, die de bezoekers meer duidelijkheid verschaffen over de (aangepaste) wijze van betalen.
Tarieven
Bij het strand IJmuiden aan Zee kunt
u al langer parkeergeld met pin betalen. Parkeren bij het strand Noordpier is nog altijd gratis. Voor de tarieven van het betaald parkeren kunt u
terecht op www.velsen.nl.
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Wethouders openen
Brederodejaar 2016
Het Brederodejaar is in Velsen op
gepaste wijze van start gegaan.
Afgelopen zaterdag 9 april nam
wethouder Robert te Beest deel
aan de openingshandeling in de
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
In de ruïne van Brederode onthulde wethouder Annette Baerveldt
de portretten van Willem van Brederode en Hillegonda van Vooren,
ooit bewoners van het Santpoortse kasteel.

In de kerk bood de heer Folkert van
Brederode en zijn gezin namens de
Stichting Heerlijkheid Brederode
het wapenschild en een presentatie-

zwaard van de familie Van Brederode aan. Deze geschenken werden samen met wethouder Robert te Beest
bij de grafsteen van de Brederodes
gelegd.
Hele zomer feest
Elke maand van het jaar is er wat te
doen in de Engelmunduskerk en in
de ruïne. Denk aan lezingen en excursies, een verhalenfestival, en een
voorlopig hoogtepunt is een heus
Brederode Festival in het weekend
van 11 en 12 juni, verzorgd door de
Compagnie van Brederode. Alle informatie staat op www.brederodejaar2016.nl. (foto’s: Reinder Weidijk)

BeestenBende gaat ‘los’
in Velserbroek
Ruim dertig kinderen stonden afgelopen vrijdag 8 april in Velserbroek
te trappelen om met hun afvalgrijpers het zwerfafval op te ruimen.
Na een presentatie op basisschool
De Hoeksteen hebben zij zich opgegeven voor BeestenBende. Dat is
een landelijke organisatie van duizenden kinderen die zich inzetten
voor een schone en prettige buurt.

Brug over middensluis in
IJmuiden weer geopend
De brug over de middensluis aan de
zeezijde is na maandenlang herstelwerk weer open. Net op tijd voor
de afsluiting van de Velsertunnel,
al wordt de route over het sluizencomplex als alternatief dringend afgeraden.

Werkzaamheden brug kanaalzijde
Nu het werk aan de brug aan de zeezijde klaar is, verplaatst het werk zich
naar de brug aan de kanaalzijde. De
wielstellen van deze brug worden ook
vervangen. Omdat deze brug in goede
staat is, kunnen de werkzaamheden op
rustige momenten worden uitgevoerd.
Zo heeft het verkeer er zo min mogelijk
last van.
Weren zwaar verkeer
Vrachtverkeer met een zwaardere aslast dan 1.6 ton mag geen gebruik maken van de bruggen. Ze zouden anders
schade kunnen aanrichten. Om het
vrachtverkeer te weren stonden er al
barrières aan weerszijden van de brug

aan de kanaalzijde. Nu de brug aan zeezijde weer geopend wordt, komen daar
ook barrières.
Afsluiting Velsertunnel
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers om via de A9 en Wijkertunnel te reizen. Daarvoor worden speciale verbindingswegen aangelegd en
wordt de A9 aangepast. De route over
het sluizencomplex wordt dringend
afgeraden omdat scheepvaart er altijd
voorrang heeft, ook tijdens de spits.
Een uitzondering hierop geldt voor de
recreatievaart.
Recreatief vaarverkeer wordt niet geschut in de Zuider- en Kleinesluis van
06:30 uur tot 09:30 uur en van 16:00
uur tot 19:00 uur. Deze maatregel geldt
op werkdagen vanaf 15 april 2016 en
duurt negen maanden. In de zomerperiode worden in IJmuiden stewards
ingezet om het schutproces te begeleiden.

Een team kan alleen op pad gaan als
zij hun veiligheidsvestjes dragen en er
minimaal een volwassen begeleider
meegaat. En begeleiders hebben ze in

de Velserbroek zeker. Zeker 15 ouders
staan als teamleider geregistreerd. De
kinderen hebben zichtbaar goed werk
afgeleverd. Een grote duim omhoog
voor deze Velsense helden!
Op de foto (gemeente Velsen) krijgen
de kinderen instructie van wethouder
Floor Bal. ”Het meeste zwerfafval ligt
in de struiken of tussen de fietsenrekken. Geen glas oprapen, niet te dicht bij
de waterkant en pas op met oversteken
van het fietspad!”, aldus de enthousiaste wethouder. Meer informatie: www.
mijnbeestenbende.nl

Pionieren in IJmuiden
Alle bouwkavels en kluswoningen
uit het project Pionieren in IJmuiden zijn ‘besproken’. Bij één van de
locaties gaat de gemeente Velsen
binnenkort starten met voorbereidingen.

Ze gingen (bijna) als zoete broodjes, de 38 bouwkavels en kluswoningen in het project Pionieren in IJmuiden. Aan de Van den Vondellaan in
Driehuis, het Snippenbos en in de
Jan Ligthartschool (beiden IJmuiden) kunnen 38 droomhuizen gerealiseerd gaan worden. Op maandag 21 maart startte de verkoop van
de kavels/kluswoningen en op donderdag 7 april was overal een optie op genomen. De ondertekenaars
hebben een concept koopovereenkomst gekregen van de gemeente Velsen; zij hebben drie maanden de tijd
om die te ondertekenen. Daarna hebben ze een jaar de tijd om hun bouwplannen en financiën rond te krijgen.

Wie nog geïnteresseerd is, kan zich
aanmelden voor een reservelijst door
contact op te nemen met koperscoach
Hetty Witvoet via tel. 140255 (geen
netnummer) of pionieren@velsen.nl.
Op één van de drie locaties gaat de gemeente al voorbereidingen treffen.
Aan de Van den Vondellaan in Driehuis worden struiken en twee bomen
verwijderd om de locatie bouwrijp te
maken. Dit gebeurt eind april/begin
mei. (illustratie: gemeente Velsen)
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Als de tunnel dicht is…
Hoe kunt u rijden als de tunnel vanaf vrijdagavond 21.00 uur straks
negen maanden dicht is? Daar is
actuele digitale informatie over,
via www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Rijkswaterstaat en Connexxion hebben het ook op papier gezet voor u. De verschillende foldertjes liggen in de publiekshal van het gemeentehuis. Let wel:
komend weekend wijken de routes
af van die van tijdens de renovatie.

Komend weekend
Het eerste weekend dat de Velsertunnel is gesloten, van vrijdag 15 april
21.00 uur tot maandag 18 april 05.00
uur, rijdt het verkeer van en naar
de N208 nog anders dan tijdens de
rest van de renovatie. Dit komt omdat Rijkswaterstaat dat weekend nodig heeft om ten zuiden van de tunnel twee tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) af te maken. Omdat
deze volledig over de rijbanen van de
A22 liggen, kan Rijkswaterstaat ze
pas voltooien als de tunnel dicht is en
de weg leeg. Verkeer dat via de N208
naar het noorden gaat, bijvoorbeeld

vanuit Haarlem-Noord of Velserbroek, moet in dat weekend omrijden
via Santpoort en Haarlem (Waarderpolder) naar Rottepolderplein en de
A9. Deze situatie duurt tot maandag
18 april 05.00 uur. IJmuiden en Velsen-Zuid zijn in dat weekend vanaf de
N208 binnendoor bereikbaar via gemeentelijke wegen. Rijkswaterstaat
adviseert verkeer vanuit Haarlem(noord) te rijden via de Waarderpolder, de A9 (Rottepolderplein) en A22.
Kijk hoe druk is het op de wegen via
www. www.IJmondverkeer.nl.

Expeditie Juttersgeluk
Ga goed voorbereid op weg

Velsertunnel negen maanden
dicht vanaf 15 april

Samen voor schoon strand
Wel 35 kilo afval – dat was de
oogst van de Expeditie Juttersgeluk op het strand bij IJmuiden aan
Zee! De expeditie was op woensdag 12 april bij Paviljoen Noordzee. Wethouder Robert te Beest
heette de deelnemers hartelijk
welkom.

Mensen die (tijdelijk) minder goed
mee kunnen komen in de maatschappij door een licht verstandelijke of psychische beperking helpen
mee om de stranden schoon te maken, van Rockanje tot Texel. Dat doet
de Stichting Juttersgeluk. “Deze zinvolle duurzame dagbesteding geeft
juiste deze mensen zelfvertrouwen
en meer eigenwaarde”, aldus Suzanne Klaassen van Juttersgeluk.
Lotuz Dagbesteding, Dagcentrum
IJmuiden - de Hartekampgroep, St

Philadelpia - De Duinpan en twee locaties van De Waerden; deelnemers
van deze zorginstellingen verzamelden 35 kilo afval. De mooiste vondst
was een roze handschoen gevonden
door Najib. Dit item heeft een ereplaats gekregen op de Juttersgelukvlag en reist mee naar Texel, het eindpunt van de expeditie. De rest van het
afval is gesorteerd en gewogen. Het
bruikbare plastic, touw en hout gaat
naar het atelier in Overveen.
Aan deze tweede Expeditie Juttersgeluk doen 18 gemeentes mee: 400
deelnemers en vrijwilligers en ruim
25 organisaties. De stichting werkt
samen met KIMO Nederland/België, waar wethouder Robert te Beest
bestuurslid van is. Meer informatie:
www.juttersgeluk.net/expeditie-juttersgeluk-2016. (foto: Ko van Leeuwen)

Veiliger en aantrekkelijker

‘Jeugd op straat’ van start Middenhavengebied
In het winkelcentrum Velserbroek is
de voorjaarsactie ‘Jeugd op straat’
gestart. Afgelopen dinsdag 12 april
gaf wethouder Annette Baerveldt
het startsein door een bord te onthullen met gedragsregels.

Warmer weer betekent meer jeugd op
straat en kan soms overlast veroorzaken. Vandaar dat de gemeente, politie,
jongerenwerk en streetcornerwork
tot 24 april extra activiteiten hebben
georganiseerd. Tijdens de voorjaarsactie staat onder meer een zaalvoetbaltoernooi op het programma en is er
een extra openstelling van Jongerencentrum De Koe. Daarnaast zal meer
politie en jongerenwerkers op straat

zijn om een oogje in het zeil te houden.

Borden met gedragsregels
De gemeente vindt het belangrijk dat
het winkelcentrum Velserbroek voor
iedereen een veilige en prettige plek
is om te wonen, winkelen en verblijven. Jongeren zijn graag in het winkelcentrum, spreken hier af met vrienden
en brengen er vrije tijd door. Dit zorgt
soms voor overlast bij bewoners en
winkelend publiek. Wethouder Baerveldt onthulde het bod samen met Rob
van den Berg (voorzitter Winkeliersvereniging). Er staan er meerdere bij
de ingang en in de omgeving van het
winkelcentrum. (foto: Ko van Leeuwen)

Ondernemers in het Middenhavengebied IJmuiden hebben
in een draagvlakpeiling in ruime meerderheid ‘ja’ gezegd tegen het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit levert een belangrijke bijdrage aan
een nog veiliger en aantrekkelijker bedrijventerrein.

De afgelopen jaren is de openbare ruimte van het bedrijventerrein
Middenhavengebied in IJmuiden
zichtbaar opgeknapt. Daarnaast is er
sinds 1 januari het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied, een subsidieregeling die zich richt op be-

drijven die de gevel of het voorterrein van hun bedrijfspand willen renoveren. SADC voert deze subsidieregeling uit in opdracht van de gemeente Velsen. Vervolgens hebben
Zeehaven IJmuiden N.V., Ondernemersvereniging OV IJmond en haar
Werkgroep Ondernemers Middenhavengebied (WOM) en gemeente
Velsen samen met bureau Stad&Co
een traject opgestart om te komen
tot een bedrijveninvesteringszone
(BIZ).
Neem voor meer informatie contact op met Nico Beukema, tel. 0612620591 of nico@stadenco.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 2
april 2016 tot en met 8 april 2016
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
B Loggerstraat 19 G, legaliseren tussenvloer (08/04/2016) 6505-2016;
Engelmundusstraat 9, plaatsen dakopbouw (06/04/2016) 6186-2016;
Zeeweg 251, plaatsen dakopbouw en
privacyscherm (06/04/2016) 62122016;

Scheldestraat 93 B, plaatsen hekwerk dakterras (05/04/2016) 62202016;
Leeuweriklaan 29, kappen boom
(08/04/2016) 6423-2016;
Kennemerboulevard 428 en 430,
plaatsen nieuw kozijn (07/04/2016)
6491-2016;
James Wattstraat 7 A, constructieve
doorbraken en aanbrengen verdiepingsvloer (04/04/2016) 6037-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Terrasweg 12, maken constructieve
doorbraak (08/04/2016) 6415-2016;
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslagcon-

tainers (02/04/2016) 5890-2016.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 87, vergroten woning met uitbouw (06/04/2016)
6230-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Linie 35 9000, verplaatsen schuur
(05/04/2016) 6102-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen
dakkapel(12/04/2016) 1792-2016.

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

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmtepompen (12/04/2016) 1587-2016;

Dokweg 37, renoveren bedrijfspand
(08/04/2016) 15325-2015;
Kennemerstrand ong., plaatsen
schanskorven (08/04/2016) 24162016;
Briniostraat ong., kappen boom
(08/04/2016) 5728-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw
(12/04/2016) 736-2016;
Haringkade 18, plaatsen dakopbouw
(14/04/2016) 520-2016;
Eenhoornstraat 4, vervangen kozijnen, gevelbeplating en plaatsen
loods (12/04/2016) 3076-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Marie Jungiusstraat 37, aanvraag
kapsalon huis (12/04/2016)

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, organiseren evenement Strong Viking Obstacle Run 21
en 22 mei 2016 (08/04/2016) 29882016;
Rijksweg 136, plaatsen extra entreekozijn in werkschuur (08/04/2016)
4481-2016;
De Ven ong., organiseren 2 festivals
op 4 en 11 juni 2016 (07/04/2016)
2666-2016.
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Besluiten (vervolg)
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 61, kappen 2 bomen
(08/04/2016) 4803-2016.
Weigering
omgevingsvergunning – uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Velserbroek
Linie 2a - innemen van een ligplaats
voor een woonschip (8 april 2016)
(w11.000589)
Het weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
15 april 2016 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden. Tevens is het besluit in
te zien op www.velsen.nl via het menu Actueel/Elektronisch gemeenteblad.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tegen

dit besluit binnen een termijn van 6
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Tevens kunnen zij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en
verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Avondvierdaagse IJmuiden op 6
t/m 9 juni 2016, start- en finishlocatie Sporthal Zeewijk, Planetenweg
IJmuiden (11/04/2016) 3930-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning
Groente en fruit van 15-04-2016 t/m 1410-2016 vrijdag tussen 12:00 uur en
15:00 uur, eigen terrein Kuba moskee Planetenweg 1 te IJmuiden
(12/04/2016) 3986-2016.

Buitengewone Raadsvergadering dinsdag 19 april
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen
2. Beëdiging en installatie van de heer Frank C. Dales als burgemeester van
de gemeente Velsen
3. Toespraken
4. Sluiting

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl)
en hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl

Sessies van de gemeenteraad Velsen 21 april
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a en 1b: Raadszaal
19:30 – 23:00 uur: 1a. Startdocument Velserbroek
1b. Structuurvisie Velsen
Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 23:00 uur: Begrotingsapp en Planning & Control
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur: Bijdrage Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP)

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 20 april 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel.
0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de
agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor het volgende perceel:

Celsiusstraat 41, 1973 RM 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 stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Vrijmarkt Koningsdag 2016
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen
vrijmarkten worden gehouden.
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Deelname aan een vrijmarkt is
toegestaan onder de volgende
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2.Verkoop is niet toegestaan voor de
ingang van winkels, horecazaken
en andere bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opge-
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Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het
winkelcentrum Velserbroek



rduin

IJmuiden (zoals aangegeven op
het kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op
Plein 1945 is niet toegestaan. De
inrit van de Noostraat naar Plein
1945 wordt afgesloten voor verkeer op 26 april vanaf 21.00 uur tot
27 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot
en met het gedeelte C&A). Let op:
een gedeelte van de K. Zegelstraat
en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf
06.30 uur tot 19.00 uur.
• Marktplein



Velse

In IJmuiden en Velserbroek is de
vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:



tplein
Mark

Gelet op de brandveiligheid en de
belangen van ondernemers die hun
winkels willen openen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in
acht genomen worden. Op deze manier hoopt de gemeente Velsen dat
alle inwoners en ondernemers veel
plezier beleven aan de vrijmarkten.
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hangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen
kunnen deze poster verkrijgen in
het stadhuis bij de receptiebalie
van het Klant Contact Centrum,
Dudokplein 1 in IJmuiden.
3.Verkoop vanaf de rijbaan is niet
toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4.Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te
blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij
van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels.
5.In verband met de brandveiligheid
mogen geen goederen, dozen e.d.
tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.

6.Eventuele materialen die over de
weg worden opgehangen, dienen
op een hoogte van minimaal 4,2
meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen
verkoop van gebruikte artikelen
door particulieren is toegestaan.
8.Er mogen geen alcoholhoudende
dranken ter verkoop worden aangeboden.
9.Er mag niet worden gebakken en
gebraden door middel van open
vuur.
10.Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11.Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s
of fakkels worden gebruikt.
12.Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13.Iedere deelnemer dient na afloop

de overgebleven spullen mee te
nemen of in de daarvoor bestemde containers (in IJmuiden) weg
te werpen en de ingenomen plaats
weer schoon achter te laten.
14.Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen
controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.
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Bomenkap voor Pionieren IJmuiden

13 14 april 2016

Het project Pionieren in IJmuiden
biedt mensen de gelegenheid om
hun droomhuis te bouwen.

Op alle 38 bouwkavels en kluswoningen is nu een optie genomen. Op
één van de drie locaties gaat de gemeente al voorbereidingen treffen.
Aan de Van den Vondellaan in Driehuis worden struiken en twee bomen verwijderd om de locatie bouwrijp te maken. Dit gaat eind april /
begin mei gebeuren. (illustratie: gemeente Velsen)

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 1 januari 2016
de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente
Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd

De wijzigingen zijn conform de door
het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
voorgestelde wijzigingen zoals neergelegd in de LOGA-circulaire ECWGO/U201600259 van 19 februari 2016 met als onderwerp: “Wet

flexibel werken en Wet werken na de
AOW gerechtigde leeftijd”.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uit-

draai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie
van het stadhuis. De wijzigingen in
de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in werking
op de dag na bekendmaking.

Programma voor kids met overgewicht
Op een uitdagende en speelse manier wordt geprobeerd
het kind bewuster te maken van een gezonde manier
van leven. Ook de motoriek
wordt hierin meegenomen
en via spelsport met elkaar
wordt het kind uitgedaagd
om uiteindelijk zelfstandig
voor een sport te gaan kiezen. De diëtiste zal het kind
op een leuke manier begeleiden op gebied van verstandige en onverstandige voeding. Uiteraard zal er
eerst een intake plaatsvinden door kinderfysiotherapeut Marlies Olthof.
Wilt u meer weten over Kids
1,2 Move? Bel dan 0255532211 of mail naar info@fysiomaas.nl.
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der zowel kinderen als volwassenen. Maar wanneer
spreek je nu van overgewicht ? Bij overgewicht is de
lengte niet goed in verhouding met het gewicht (BMI)
en ben je te zwaar. Dit komt
doordat het lichaam meer
energie binnenkrijgt (eten
en drinken), dan dat er wordt
verbruikt (bewegen). Als dit
vaak gebeurt, dan neemt het
gewicht toe.
Tijdens het volgen van het
Kids 1,2 Move-programma
wordt het kind door een kinderfysiotherapeut en een dietiste 24 weken lang begeleid en wordt er nauw samengewerkt met de schoolartsen en verpleegkundige
in de regio Kennemerland.
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IJmuiden - Het programma Kids 1,2 Move is een zeer
succesvol programma voor
kinderen met overgewicht in
de leeftijdscategorie tussen
de 7 en 12 jaar. In IJmuiden
wordt dit aangeboden door
Fysiotherapie Maas.
Kinderen met overgewicht
ervaren vaak problemen in
hun dagelijks leven of worden vaak gepest. Vervelende
situaties doen zich vaak voor
tijdens gym, buitenspelen
met vriendjes en vriendinnen en in de klas op school.
Ook kunnen deze kinderen
soms last hebben van gewrichtsklachten zoals pijn in
de knieën of enkels.
Overgewicht komt wereldwijd steeds meer voor on-
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