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IJmuiden - VZOS is de verrassende winnaar geworden van
het Sportgala Velsen. De jury
verkoos de handboogschutters uit Santpoort-Noord tot
sportploeg van het jaar. Daarmee bleven zij onder meer de
‘usual suspects’ Ben Rietdijk
Sport en SV Terrasvogels voor.
Andere winnaars waren baanwielrenner
Matthijs
Büchli (sportman), wielrenster Nina Kessler (sportvrouw), turner
Amine Abaidi (talent), atlete Simone Geel (master) en voetbaltrainer Gideon Dijks (trainer/
coach). Karateleraar Hugo Nibte
werd uitgeroepen tot sportcoryfee van de gemeente Velsen. Alle winnaars gingen naar huis met
een prachtig bronzen beeld van
kunstenares Ada Leenheer.
Het sportgala vond voor het
tweede achtereenvolgende jaar
plaats in het sfeervolle Thalia
Theater. De avond werd aan elkaar gepraat door NOS-sportverslaggever Frank Snoeks, zelf
ook Velsenaar. De muzikale omlijsting was in handen van Glennis Grace, die het zo gezellig
vond dat ze langer optrad dan afgesproken. De zangeres kreeg
het publiek aan het dansen met
swingende soul- en disconummers, maar wist ook te ontroeren
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DEZE WEEK IN DE KRANT

met gevoelige ballads.
Na de pauze werden alle sportkampioenen gehuldigd op het
podium. Zij kregen allemaal
een sportieve zonnebril cadeau.
Daarna was het tijd voor de verkiezing van de beste sporters van
Velsen. De jury had het in een
aantal categorieën behoorlijk
lastig, zo bleek. De uitverkiezing
van de sportman ging tussen
baanwielrenner Matthijs Büchli en fietscrosser Robin van der
Kolk, waarbij Büchli zijn concurrent met één stem verschil voorbleef.
Opvallend was de eensgezind-

heid van de jury bij de uitverkiezing van het Rabobank Sporttalent van 2014. Vrijwel unaniem
werd gekozen voor de 10-jarige
Amine Abaidi uit IJmuiden. De
nieuwe Epke, zoals hij in de pers
wordt genoemd, behoort tot de
grootste turntalenten van Nederland. Volgens zijn trainers loopt
hij drie jaar voor op zijn leeftijdsgenoten.
Het sportgala werd afgesloten
met het maken van een groepsfoto. Daarna volgde een borrel
waarbij de winnaars alle felicitaties in ontvangst konden nemen.
(foto: Michel van Bergen)
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Velsen-Zuid
150 mensen met een verstandelijke beperking genoin deze –krant:
ten zondag van het evenement Sneeuwdag in SnowPlanet. Dankzij
sponsoring hoefden de deelnemers maar een klein bedrag te betalen.
Er werd geskied, gesleed en veel gelachen.
Dit jaar werd de Sneeuwdag voor het eerst niet door de Hartekamp
Groep georganiseerd. Mandy Langbroek was in 2013 de initiatiefnemer van de eerste Sneeuwdag. Als psychomotorisch therapeut bij de
Hartekamp Groep vroegen cliënten haar vaak naar haar hobby’s. Dan
vertelde zij over haar jeugdig succes als snowboarder en haar wintersportvakanties. Voor de meeste cliënten is een wintersportvakantie
niet haalbaar. Daarom heeft Mandy samen met collega’s de Sneeuwdag opgezet. De eerste Sneeuwdag in 2013 waren er 50 deelnemers,
in 2014 100 en nu in 2015 al 150. Alle deelnemers kregen een uur skiles of gingen met de zitski van Ski-Uniek de helling af. Er waren meerdere zit-ski’s dus voor iedereen was de mogelijkheid te genieten van
sneeuw, snelheid en de frisse kou. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers was er een op een begeleiding.
De 18-jarige Maaike Mensing uit Heemstede deed al voor de derde
keer mee aan de Sneeuwdag. Zij was die dag misschien wel de snelste skiër. Omdat zij even werd afgeleid gleed zij razendsnel de babyhelling af, zo in de touwen. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een
schram op haar neus. Na afloop had zij een mooi verhaal te vertellen. En met haar diploma en medaille kan zij nog lang nagenieten.
De organisatie van de Sneeuwdag heeft net de stichting Onbeperkt
(dromen, denken) doen! opgezet. Hun doel is activiteiten organiseren voor mensen met een beperking. Er is al een Facebook-site en
ideeën kunnen worden gemaild naar onbeperktdoen@gmail.com.
De Sneeuwdag krijgt dus zeker een vervolg. De Sneeuwdag werd
gesponsord door SnowPlanet, Ski-Uniek, Fonds Hartenwensen, Het
Printhuis, Stichting Aviom, de Timmerfabriek, O’Neill, Faber Schilders, Kenn-IT en Burgersdijk Fotografie. (foto: Burgerdijk Fotografie)
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch
IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de actualiteit of een evenement, soms
gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft.
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Vier dagen culinair
wijntheater bij Westend
Velserbroek - Vier dagen
strand, wijn, muziek op vinyl
en eten van meesterchefs. Van
donderdag 14 tot en met zondag 17 mei vindt bij Villa Westend de eerste editie plaats van
Villa’s Culinair Wijntheater, een
zinnenprikkelend spektakel dat
nog nooit eerder in deze vorm
is georganiseerd. Tal van bekende (horeca)ondernemers
uit de regio leveren een bijdrage aan dit bijzondere evenement. De toegang is gratis.
Het strand van Villa Westend,
gelegen aan de Westbroekplas in Velserbroek, wordt in
het
Hemelvaartsweekeinde
omgetoverd tot culinaire oase
met tenten en terrassen waar
dagelijks vanaf 12.00 uur presentaties en workshops worden gegeven. De Haarlemse vinoloog Barbara Verbeek, initiatiefneemster van het Wijntheater, presenteert voor het eerst
haar glazenlijn die zij samen
met Royal Leerdam heeft ontwikkeld.
In het Wijntheater worden de
lekkerste wijnen van Hans
Moolenaar uit Bloemendaal
per fles en per glas verkocht.
Het Wijntheater vindt plaats in
een ongedwongen sfeer waar
alles draait om (culinair) genieten. De medewerkers dragen burlesque kleding en de dj
draait muziek op vinyl uit de jaren ’70 en ‘80.
Tijdens Villa’s Culinair Wijntheater leveren tal van bekende (horeca)ondernemers uit de
regio een bijdrage. De koks van
Brasserie DenK in SantpoortNoord, die onder leiding staan
van sterrenchef Alain Alders,
bereiden Flammkuchen en hippe hamburgers. Villa Westend
serveert kreeft van de barbe-

cue en huisgemaakte witte
chocoladetaart. De voormalige
kok van Hotel Okura, nu werkzaam voor Hokkai Kitchen in
IJmuiden, laat zien hoe je kakelverse sushi klaarmaakt.
In de rookkasten van Fix Fisch
uit Rijnsburg wordt op ambachtelijke wijze zalm, makreel
en paling gerookt. Pasta Casa (Santpoort-Noord) strijkt op
het strand neer met een uitgebreid assortiment antipasti, risotto en bijzondere kazen. Vanuit de retro foodcaravan van
Hete Bliksem worden voor een
paar euro complete maaltijden
verkocht.
In één van de tenten opent
meesterkok Michel Lambermon uit Haarlem zijn beroemde
Kooktheater, waarin dagelijks
plaats is voor maximaal twintig fijnproevers. Tijdens een
avondvullend programma krijgen de gasten zeven gerechten
met bijpassende wijnen voorgeschoteld. Reserveren kan via
info@villa-westend.nl. Voor de
andere activiteiten hoeft niet
gereserveerd te worden.
De eerste dag van Villa’s Culinair Wijntheater, Hemelvaartsdag, staat in het teken van oesters.
Bezoekers kunnen dan voor
slechts 1 euro genieten van deze schelpdieren. Om 16.30 uur
vindt op het strand de laatste
voorronde plaats van het NK
Oestersteken 2015. Vrijdag 15
mei draagt de titel ‘Vraatzucht’,
zaterdag 16 mei is het ‘Kokkerellen’ en zondag 17 mei komen liefhebbers van ‘Sjampoepel’ aan hun trekken.
Het volledige programma van
Villa’s Culinair Wijntheater is
te vinden op www.villa-westend.nl.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

De semafoor – in IJmuiden verbasterd tot simmesfoor en siemesfoor - staat vaak garant voor
mooie foto’s met typisch IJmuider
taferelen. Op dit plaatje zien we
de drie bekendste ingrediënten
van de semafoor: twee rijen nostalgisch ogende dienstwoningen,
de buitenvuurtoren en de seinpoststelling. In totaal staan er nog
tien dienstwoningen, die rond
1905/1906 gebouwd zijn door
het Departement van Waterstaat.
Links op de foto een rijtje van zes
en achter de ‘seinpoststelling’ een
rijtje van vier.
De buitenvuurtoren komt oorspronkelijk uit 1878 en is in zijn
leven ingekort, verplaatst en van
een nieuwe kop voorzien.
Een ‘semafoor’ is een seinpost,
een telecommunicatiemiddel voor
het doorgeven van berichten en
waarschuwingen. Eind achttiende

eeuw gaf Napoleon opdracht om
semaforen langs de kust te bouwen, zodat een eventuele inval
van de Engelsen snel doorgegeven kon worden. Rond 1800 werden deze vervangen door kusttelegrafen. Dit waren hoge masten
waarmee met behulp van een ra,
vlaggen, wieken, katrollen, bollen
en lantaarns berichten werden
uitgewisseld, ook met schepen
op zee. Zulke seinposten stonden
bij Wijk aan Zee, de Breesaap en
Zandvoort. Na de opening van het
Noordzeekanaal werd de seinpost
van de Breesaap op het huidige
semafoorduin gebruikt om schepen te informeren over de waterstand, beschikbaarheid van de
sluizen, ligplaatsen, stromingen
en stormwaarschuwingen. Het
‘seinraam’ werd steeds groter en
later van lampen voorzien.
Door de komst van moderne communicatiemiddelen werd de seinpost overbodig. In de jaren tachtig
is de seinpost verdwenen en werd
alles geregeld vanuit het Haven
Operatie Centrum op de noordwestelijke hoek van het semafoorduin. Het laatste gebouw dat
als seinpoststelling dienst deed is
tegenwoordig een 1-kamerhotel.

Vragen over topinkomens
Velsen – Gemeenteraadslid Beryl
Dreijer van de gelijknamige fractie heeft het college vragen gesteld over de normering van topinkomens, volgens de wet WNT2. Deze wet zou moeten regelen dat mensen met een topfunctie in een (semi)publieke functie
niet meer verdienen dan een minister of top-ambtenaar. Bovendien heeft de gemeenteraad van
Velsen vastgesteld dat ook niet
publieke bedrijven en organisaties die subsidie van de gemeente krijgen zich aan deze regels
houden. De gemeente zou dus
geen subsidie moeten geven aan
een organisatie waarvan bestuurders meer verdienen dan volgens
de WNT-2 afgesproken is. Dreijer
vraagt om de stand van zaken in
Velsen.
Het college geeft weliswaar een
lijst van bedrijven en organisaties
waarvoor deze normering geldt,
maar geeft ook aan dat de gemeente hierin geen controlerende rol speelt. Organisaties moe-

ten gegevens van topsalarissen
verwerken in hun jaarverslag en
dit melden bij het ministerie. Omdat WNT-2 per 2015 is ingegaan
zijn hierover nog geen gegevens
bekend.
Dreijer vroeg ook hoe het zit met
de topsalarissen van afvalverwerker HCV. Het college antwoordde dat Velsen weliswaar maar
een van de aandeelhouders is,
maar dat dit wel besproken is in
de jaarvergadering met HCV. Beloningsafspraken worden volgens
de cao-indexering gerespecteerd.
Het college van Velsen vindt het
geen goed idee om nog een weigergrond voor subsidies in te stellen, omdat dat te veel extra administratieve lasten zou opleveren.
Overigens hebben Beverwijk en
Heemskerk geen aparte verordeningen over subsidieverlening
met betrekking tot WNT-2, toch
denkt het college dat zij ook qua
samenwerking in de IJmond hun
Velsense normen kunnen handhaven.
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Voedselbank
Buddy
Velserbroek - Ieder jaar schenkt
sportschool Move2fit aan de
Klompenmakerstraat in Velserbroek aandacht aan een goed
doel. Dit jaar is gekozen voor de
Voedselbank Velsen. Deze week
treedt Move2fit op als Voedselbank Buddy en het betekent ook
dat dit jaar op een andere manier
aan een goed doel wordt gegeven
dan alleen geld. Move2fit roept de
leden op in de week van 13 tot en
met 18 april voedsel te doneren in
de vorm van blikjes en potjes die
nog niet over de datum zijn. Ook
wordt gevraagd bij een aanbieding aan de Voedselbank te denken. De week Voedselbank Buddy wordt op zaterdag 18 april van
10.00 tot 13.30 uur afgesloten met
een sportevenement. Leden en introducés kunnen dan meedoen
aan een of meerdere lessen. Deelname aan dit sportevenement kost
5 euro per persoon en men kan
zich opgeven bij de sportschool.
De opbrengst komt ten goede aan
de Voedselbank Velsen. De Voedselbank Velsen is blij met dit initiatief en hoopt dat ook door andere bedrijven een dergelijk initiatief wordt overgenomen. Zie ook
www.voedselbankvelsen.nl.

Kofferbakmarkt
IJmuiden - Zondag 19 april wordt
op het Velserduinplein (achter HEMA), voor de eerste keer van dit
seizoen, een gezellige kofferbakmarkt georganiseerd. Net als vorig
jaar zal het weer vol staan met tal
van auto’s. Er zal van alles te koop
zijn. Wie ook wil deelnemen aan
deze markt kan gewoon aansluiten. Reserveren is niet nodig. De
kosten zijn vanaf 10 euro per auto. De markt begint om 08.00 uur
en is om 15.00 uur afgelopen. Voor
meer informatie, telefoonnummer
0255-518380 of 06-57539029. De
volgende kofferbakmarkten zijn op
24 mei, 21 juni, 26 juli, 20 augustus
en 20 september.

Aangehouden
na diefstal
IJmuiden - Een 28-jarige en een
35-jarige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn in
de nacht van woensdag op donderdag rond 03.45 uur aangehouden op de Cederstraat. De politie
kreeg een melding dat twee mannen een motor in een bus aan het
laden waren op de Zandersstraat.
De bus reed vervolgens weg in de
richting van het zwembad. De bus
werd stopgezet door agenten en
in de laadruimte werd de motor
aangetroffen. De twee mannen
werden aangehouden voor diefstal. Zij zijn overgebracht naar het
politiebureau in Haarlem.

Soellaaert bestaat 15
jaar en pakt groots uit

Haarlem - Toen overovergrootvader Soellaart in 1900 zijn
schoenmakerij begon kon hij niet
bedenken dat 115 jaar later zijn
achterkleinkinderen nog steeds
aan het werk zijn in deze winkel.
In 2015 zijn de vierde generatie
broers Jan en Henk Soellaart 25
jaar eigenaar van de Outdoor en
Wintersport winkel Soellaart.
De naam Soellaart is een bekende naam in Haarlem en omstreken omdat het familiebedrijf een
rijke historie heeft. De winkel is in
1900 begonnen als schoenmakerij en rond 1950 is het assortiment
uitgebreid met sport- en kampeer-artikelen. De winkel was
toen inmiddels al verhuisd van de
5 Hoek naar de Kleine Houtstraat.
Toen de derde generatie Soellaart verder ging met het bedrijf
heeft Soellaart ook nog een periode een filiaal aan de Schouwtjeslaan gehad. De derde generatie
heeft rond 1980 de schoenmakerij afgestoten en is verder gegaan
in de Kleine Houtstraat met kampeer-, outdoor- en bergsportartikelen. Ook is in deze periode een
forse uitbreiding gedaan aan de
panden waarbij de achtergelegen tuin werd bebouwd. Het ging
goed met het bedrijf maar in de
winterperiode had Soellaart niet
genoeg assortiment om te kunnen bestaan. In het jaar 1999
heeft Soellaart daarom het as-

sortiment uitgebreid met wintersportartikelen. Vanaf toen kon
het bedrijf vier seizoenen per jaar
producten verkopen voor alle
soorten buitenactiviteiten.
Omdat de panden in de Kleine Houtstraat te krap werden
door het grote assortiment zijn
de broers Jan en Henk Soellaart
op zoek gegaan naar expansiemogelijkheden. In 2010 kwam er
een pand vrij aan de Gedempte Oude Gracht en konden ze dit
pand ook aan de bestaande panden koppelen. Door deze uitbreiding is de zichtbaarheid van het
bedrijf enorm verbeterd en heeft
Soellaart Outdoor en Wintersport
nu een verkoopoppervlakte van
2000 m2. Inmiddels dient de vijfde generatie Soellaart zich alweer
aan en is de continuïteit van het
bedrijf verzekerd.
Henk en Jan Soellaart willen deze feestelijke gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan en organiseren van 20 tot en met 25 april
een feestweek. Deze week hebben ze diverse aanbiedingen en
op zaterdag 25 april is er voor iedereen taart , koffie, thee en limonade. Ook zijn er op deze dag
diverse fabrikanten aanwezig om
meer informatie over hun merken
te geven. Natuurlijk kunt u ook
op 25 april langs gaan om Jan en
Henk Soellaart te feliciteren met
hun 25-jarig jubileum.

Onderzoek bodemverontreiniging Noostraat
IJmuiden – Woningbedrijf Velsen is van plan de portiekflats
aan de noordzijde van de De
Noorstraat in 2016 ingrijpend te
renoveren. Daarom is alvast bodemonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er sprake is van verontreiniging van de groenstrook
achter de portiekblokken langs
de De Pagterstraat. Het gaat om
verontreiniging met zink, lood en
PCB’s. Er zou weinig risico voor
de gezondheid zijn, behalve bij

langdurige blootstelling, inname
van grond of door het eten van
heel veel groente uit eigen tuin,
wat gezien de grootte van de tuinen, niet mogelijk is. Wel zal nader onderzoek worden gedaan
naar de verontreiniging. De uitslag hiervan wordt half mei verwacht. De gemeente is verantwoordelijk voor het bodemonderzoek en de eventuele sanering van de grond. Bewoners zijn
inmiddels geïnformeerd.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

IJmuiden - Sport, voedingsadvies
en massage. Dat zijn de drie pijlers waarop TripleFit is gebaseerd.
Na een aanloopperiode van bijna
twee jaar heeft de ervaren sportinstructrice Daniëlle van Bellen
nu een eigen vestiging geopend
aan Oosterduinweg 6 te IJmuiden.
Voor iedereen die zich fitter wil
voelen of op een gezonde manier
aan de drukte van het alledaagse
leven wil ontsnappen.
Daniëlle heeft gestudeerd aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de ALO. Vanuit de turnwereld kwam zij terecht bij de
IJmuidense boksschool Tinca Tinca. Daar geeft ze nu wekelijks les,
en in 2013 is ze ook begonnen met
groepslessen bij CareworX, het
centrum voor fysiotherapie in het
Tata Steel Stadion van sc Telstar
in Velsen-Zuid. In de loop der jaren heeft Danielle diverse cursussen en opleidingen gevolgd, zoals
de opleiding sport-ontspanningsmassage, manuele lymfedrainage,
sportvoedingsadviseur en overgewicht bij kinderen.
Op donderdag 9 april opende Daniëlle haar eigen praktijk in IJmuiden. Daarvoor was ze al begonnen op haar zolderetage. Maar nu
heeft ze een bedrijfsruimte in de
achtertuin laten bouwen, waar ze
haar klanten op een professionele manier kan ontvangen.
TripleFit is doordeweeks geopend
van 8.00 tot 18.00 uur en is ook in
de avonduren beschikbaar. Daar-

naast is Daniëlle ook in te huren
voor personal training. ,,Ik heb van
mijn hobby mijn werk gemaakt en
heb heel veel plezier in de lessen
die ik geef. De afwisseling en de
tevreden klanten geven een voldaan gevoel”, aldus Daniëlle.
Ook heeft zij tot nog toe al fraaie
resultaten geboekt met klanten
die zij begeleidt met voedingsadviezen. Door zich te onderscheiden met een speciale weegschaal
die precies de lichaamssamenstelling meet, kan zij zien of je op de
goede weg bent. Daarbij zorgen
haar massages voor een betere
doorbloeding en het afvoeren van
afvalstoffen uit het lichaam. Hierdoor voel je je fitter, ben je sneller hersteld voor een volgende inspanning of helemaal ontspannen.
Meer weten? Neem dan een kijkje
op de website van TripleFit, www.
triplefit.nu of stuur een e-mail naar
info@triplefit.nu.

Strawberries H1 wint
Driehuis - Het eerste herenteam
van KHC Strawberries heeft afgelopen zondag met 0-2 gewonnen van Catwijck. Het is de zesde overwinning op een rij voor de
Driehuizenaren, die zo de druk op
koploper Purmerend hoog weten
te houden.
Ondanks dat Catwijck slechts op
de negende plaats staat en Strawberries al het hele seizoen om de
bovenste plaatsen speelt, was het
zondag een spannende wedstrijd.
Dit kwam onder andere doordat
Strawberries behoorlijk slordig
speelde in de eerste helft en veel
moeite had om het gewenste niveau te halen. Bovendien was het
trage zanderige veld niet in het
voordeel van Strawberries, dat
het vaak moet hebben van snelle
counters. Ook de strafcorner ‘liep
niet’, waardoor het al snel duidelijk was dat het een moeilijke middag zou gaan worden voor de bezoekers uit Noord-Holland. Catwijck probeerde daarentegen van
alles, maar bij de hockeyers uit
het vissersdorp ontbrak het domweg aan kwaliteit om het Strawberries erg moeilijk te maken.
In de tweede helft lukte het de

aardbeien wel om het surplus aan
individuele kwaliteit om te zetten naar doelpunten. Vijf minuten
na de rust lukte het Floris Welman om de bal in het doel te prikken na een schitterende aanval
over de linkerflank van het veld.
Slechts drie minuten later wist
aanvaller Jelle Groeneveld de 2-0
te maken na wederom een mooie
actie. De spits had nog een aantal maal kunnen scoren, maar het
ontbrak hem aan echte scherpte
wat afronden betreft. De overwinning kwam na de snelle goals in
de tweede helft niet meer in gevaar, mede door twee gele kaarten aan de kant van de thuisploeg. Wat opviel aan de rest
van het duel was keeper Wouter
Rempt, die dankzij enkele mooie
reddingen voor de derde keer dit
seizoen zijn doel schoon hield.
Ook Sebas Wermenbol viel in positieve zin op, hij speelde op de
voor hem ongebruikelijke rechtsachter positie een meer dan voortreffelijke wedstrijd.
Komende zondag komt hekkensluiter Saxenburg op bezoek in
Driehuis. Het uitduel werd door
Strawberries met 2-6 gewonnen.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Maandag
20 april

Donderdag
16 april

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Finalisten vanhet VARA Leids Cabaret Festival 2015. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
17 april

Kennis maken met de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250
IJmuiden. Tussen 10.00 en
12.00 uur bij De Rank om kennis te maken met de prachtige
kerk, het verenigingsgebouw
en de gebruikers van deze gebouwen.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen gratis.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woninggezocht!’ Over de verrassende
en slimme woonvormen van
dieren in ons land.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Een pure formaliteit’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Big Boss Oei.
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
18 april

Kennis maken met de tennissport op LTC De Heerenduinen
in IJmuiden. Tussen 10.00 en
12.00 uur. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.nl.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen gratis.
Open dag op Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord. Van
12.00 tot 15.00 uur
Bazaar in Huis ter Hagen,
Lodewijk van Deijssellaan 254
Driehuis. Van 12.30 tot 16.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’.
Expositie Wouter Piersma in
de Tiny Prinszaal en expositie
‘Redders van boven’.
Wandeling met gids door
Oud-IJmuiden. De wandeling
begint rond 14.00 uur op de
Kop van de Haven.
Ode aan George Gershwin
in ‘t Mosterdzaadje, Dorpsstraat 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten

wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Annet Malherbe ‘De terugkeer
van Hans & Grietje’. Aanvang
19.00 uur.
Bingo-en loterijavond bij
speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Selma’.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
19 april

Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van
08.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Trots op Beeckestijn met diverse culinaire, ambachtelijke
en duurzame produchten. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Toegang gratis. Parkeren 2,-.
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen gratis.
IJmondse Fietstocht van
11.30 tot 17.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’.
Expositie Wouter Piersma in
de Tiny Prinszaal en expositie
‘Redders van boven’.
Pieter Vermeulen Museum:
Museumweekend
toegang
slechts 1 euro. 13.00-17.00 uur:
doe- en ontdektentoonstelling
‘Woning gezocht!’ Over de verrassende en slimme woonvormen van dieren in ons land.
Van 13.30 tot 15.30 Insectenhotel maken, 7,50. Bij deelname een pakketje insectenhotel
kind gratis. Aanmelden info@
pieter-vermeulen-museum.nl.
Stadsschouwburg
Velsen: Jubileumspecial Orkater
& Stadsschouwburg Velsen.
Vanaf 14.30 uur (doorlopend
programma)
Ode aan George Gershwin
in ‘t Mosterdzaadje, Dorpsstraat 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Ode aan George Gershwin
in ‘t Mosterdzaadje, Dorpsstraat 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Masterclass door Italiaanse
meesterpianist Francesco Attesti in de aula van Gymnasium Felisenum. Aanvang 15.00
uur.
LEFF in Villa Westend, Westlaan 41 Velserbroek. Van 16.00
tot 19.00 uur.

Bijeenkomst Numismatische
Kring Kennemerland in Het
Terras, Dinkgeverlaan 27 Santpoort-Noord. Vanaf circa 19.00
uur.
Postzegel Vereniging IJmuiden organiseert een clubavond in één van de zalen van
de Adelbertuskerk, Sparrensstraat IJmuiden. Vanaf circa
19.45 uur.

Dinsdag
21 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
The Cavern Beatles. Aanvang
20.15 uur.
Informatieavond HOV deelproject
Santpoort-Noord,
Hoofdstraat afslag N208. Aanvang 19.30 uur in De Wildeman, Hoofstraat 142. Zie ook
www.hovvelsen.nl
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Selma’.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
22 april

Workshop: ‘Marijke maakt je
wegwijs in de catalogus’ in de
Centrale Bibliotheek Velsen.
Van 10.00 tot 11.00 uur. Workshop is gratis.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’.
Expositie Wouter Piersma in
de Tiny Prinszaal en expositie
‘Redders van boven’.
Pieter Vermeulen Museum:
Museumweekend
toegang
slechts 1 euro. 13.00-17.00 uur:
doe- en ontdektentoonstelling
‘Woning gezocht!’ Over de verrassende en slimme woonvormen van dieren in ons land.
Van 13.30 tot 15.30 Insectenhotel maken, 7,50. Bij deelname een pakketje insectenhotel
kind gratis. Aanmelden info@
pieter-vermeulen-museum.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Roué Verveer met ‘FF wat anders’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
23 april

Stadsschouwburg Velsen:
‘Boer wil betere (IJmuidense)
vrouw’. Aanvang 20.15 uur.

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

Veel specialisaties bij
Fysiotherapie Zeeweg
IJmuiden - Fysiotherapiepraktijk
Zeeweg, aan Zeeweg 263 bestaat
al sinds 1979. De laatste jaren is
deze praktijk behoorlijk uitgebreid,
zowel qua mensen als qua mogelijkheden. Er werken nu acht fysiotherapeuten met diverse specialisaties. De vestiging aan de Wilgenstraat is nu precies een jaar
geleden overgenomen van Fysiotherapie IJmuiden-Oost.
,,Wij wilden eigenlijk al veel eerder uitbreiden’’, aldus fysiotherapeut Michel Bakkum. ,,In 2001
werden wij benaderd met de vraag
te verhuizen naar de Binnenhaven,
op de locatie van het voormalige
Zeeweg Ziekenhuis. Wij zagen dat
als een goede kans om uit te breiden. Helaas is dat mooie plan niet
doorgegaan, maar dat bleek pas
in 2009. Daarna zijn wij zelf gaan
zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Op 1 april 2014 konden wij
de praktijk aan de Wilgenstraat
overnemen. Daar werken onder
andere onze kinderfysiotherapeuten. Niet alleen werken zij in de
praktijk maar ook op scholen De
Boekanier in IJmuiden en De Zeearend in Beverwijk. Zij helpen kinderen met bewegingsklachten of
groei- of ontwikkelingsstoornissen. Dat gebeurt op heel speelse
wijze.’’
In beide praktijken zijn verschillende praktijkruimtes waar clienten worden geholpen met een
veelheid van klachten. Of het nu
gaat om een sportblessure, bekkentherapie, slijtage van gewrichten of herstel na een operatie aan
de knie: altijd wordt breed naar de
klacht gekeken, zodat optimaal
kan worden behandeld. Soms kan
de oorzaak worden weggenomen
door inzicht, verandering van houding, of aanpassing van leefgewoontes. ,,En dus is ook dat onderdeel van onze behandeling’’, aldus Bakkum. ,,Wij hebben bovendien bijzondere specialisaties, zoals ‘dry needling’ waarbij wij gespannen spierknopen aanprikken.
Met deze methode bereiken wij op
korte termijn al opvallende resultaten. Een heel andere specialist
is onze Parkinson-therapeut die

mensen met de ziekte van Parkinson behandelt bij beweegklachten. Dit gebeurt in nauw overleg
met andere disciplines. Parkinson-patiënten kunnen met behulp
van de gehanteerde methode bijvoorbeeld weer beter gaan lopen
en beter functioneren in het dagelijks leven.
Samenwerking is bij ons heel belangrijk, zowel onderling als met
artsen en fysiotherapeuten van
andere praktijken. Zo kunnen onze cliënten twee keer per week onder begeleiding van Martin Meesters oefenen bij Careworx in het
Tata Steel Stadion, aangezien wij
geen eigen oefenzaal hebben.
Veel oefeningen worden in onze
praktijkruimtes gedaan maar heeft
de cliënt meer training nodig, dan
verwijzen wij ze graag door naar
collega’s.’’ In de nabije toekomst
zullen we deze samenwerking intensiveren door met onze lymfeoedeem/oncologie patiënten te gaan
trainen bij Careworx.
Fysiotherapie Zeeweg kent veel
tevreden cliënten. Bij onderzoek
door Qualizorg scoorden zij een
9,1 voor algemene beoordeling en
een 72 (op een schaal van 100)
als aanbeveling door cliënten, allebei erg hoog. Cliënten komen
niet alleen uit IJmuiden, maar komen voor behandeling ook graag
uit Haarlem, Beverwijk en zelfs
Heemskerk.
Zie ook www.fysiotherapiezeeweg.
nl of bel 0255-521401 of 511668.

Open dag bij De Stern
IJmuiden - IJmuiden heeft een
roeiverenging waar iedereen terecht kan om deze sport op een
leuke manier te leren. Roeivereniging de Stern is een sportieve en
gezellige vereniging. Je kunt hen
vinden op het sluiseiland aan het
Noordzeekanaal.
De Stern start binnenkort weer
een beginnerscursus. Je leert op
een ontspannen manier de beginselen van deze uitdagende sport.
De roeisport heeft jong (vanaf 12
jaar) en oud veel te bieden. Je bent
het hele jaar door samen lekker
buiten op het water sportief bezig. Bij roeien gebruik je alle spiergroepen. Deze sport is geschikt
voor fanatieke sporters, maar ook

voor de recreant. Voor kilometervreters, sprinters en mooiweerroeiers. Je kunt meedoen aan
toertochten, marathons, wedstrijden of alleen werken aan je conditie.
Om te weten te komen of roeien
een sport is die bij je past, nodigen zij je uit op de open dag op zaterdag 25 april van 10.00 tot 13.00
uur. Je kunt dan, onder begeleiding van instructeurs een stukje
roeien en de sfeer op de vereniging proeven.
Het adres van roeivereniging de
Stern is Sluiseiland 38. Het clubhuis ligt ter hoogte van de Middensluis. Meer weten of aanmelden? Mail naar info@rvdestern.nl.
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Maartje Paumen
op Topsportdag
Vellesan

Opening Van der Vlugt
in Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 18
en zondag 19 april, tussen 10.00
en 17.00 uur opent Select Windows partner Van der Vlugt feestelijk de nieuwe locatie aan de
Broekerdreef 134-140 in Velserbroek.
In deze Select Windows vestiging zijn de showroom uit Haarlem en de montage- en werkvoorbereidingsafdeling
uit
IJmuiden verenigd. Kees van der
Vlugt licht toe: ,,Het is een prachtige en goed bereikbare locatie
langs rijksweg N208 met uitstekende
parkeermogelijkheden.
Nu we op één locatie zitten, kunnen we nog efficiënter werken
en onze klanten nóg sneller bedienen.”
Het team van Van der Vlugt
heeft de verhuizing aangegrepen om de showroom compleet
te vernieuwen. Kunststof kozij-

nen, ramen, deuren, schuifpuien,
dakkapellen, balkonbeglazing,
vouwwanden, garagedeuren, veranda’s en gevelbekleding; alles
is splinternieuw en voorzien van
de laatste ontwikkelingen. Zelfs
is er een huis gebouwd in de
showroom waarin alle toepassingen zijn verwerkt. En omdat
Van der Vlugt de feestelijkheid
wil delen kunnen kopers tot 1 juli profiteren van 10% openingskorting op alle producten uit het
assortiment (uitgezonderd de lopende acties / afspraken).
Iedereen is uitgenodigd om alle noviteiten in zowel houten als
kunststof kozijnen te komen bewonderen op 18 en 19 april aanstaande tussen 10.00 en 17.00
uur. Tijdens deze feestelijke dagen staat er een hapje en drankje klaar en krijgen alle bezoekers
een presentje.

Bounz-actie voor
nieuw plein De Triangel
Velsen-Noord - Basisschool
De Triangel krijgt een nieuwe
school (de Brede School) en
daarbij hoort uiteraard een mooi
nieuw schoolplein. Trampolinecentrum Bounz Beverwijk wil de
school graag helpen om geld op
te halen voor de inrichting van
het nieuwe schoolplein. Daarom
stelt deze organisatie de vestiging in Beverwijk meerdere dagdelen gratis ter beschikking voor
alle groepen van De Triangel zodat zij een sponsoractie kunnen
houden voor de inrichting van
hun nieuwe schoolplein.
De kinderen mogen langs de
deuren om geld te vragen voor
een uur springen voor het nieuwe schoolplein. Hoe meer geld
er wordt opgehaald, hoe mooier

het schoolplein kan worden. Het
kind dat het meeste geld heeft
opgehaald, krijgt vier vrijkaarten
om bij Bounz te springen.
Basisschool De Triangel uit Velsen Noord gaat op dinsdag 14,
donderdag 16 en vrijdag 17 april
naar Bounz om daar een uur
lang trampoline te springen. Instructeurs van Bounz verwelkomen de kinderen om vervolgens
les in trampolinespringen te geven. Bounz Beverwijk ondersteunt regelmatig lokale projecten om iets terug te doen voor
de wijken waarin Bounz gevestigd is. Dit is het zogenoemde
project: Bounz Back. De ondersteuning van Basisschool De Triangel is een goed voorbeeld van
een dergelijk project.

IJmuiden - Inmiddels is het bijna traditie. Het Vellesan College
organiseert als finale van haar
schoolbrede sportweek een
topsportdag voor de leerlingen
van de Sport Accentklassen. Afgelopen vrijdag kregen de ruim
200 leerlingen van de Sport Accentklassen clinics van Nederlandse topsporters in heel verschillende disciplines. De topsportdag werd geopend door
Maartje Paumen. De aanvoerder
van het Nederlands vrouwenhockeyteam heeft zo’n beetje
alles gewonnen wat er te winnen valt en is meervoudig Nederlands kampioen, Europees
kampioen en wereldkampioen.
En ze heeft twee gouden medailles behaald op de Olympisch
Spelen. Maartje Paumen vertelde de leerlingen over haar leven
als topsporter. Ze beantwoordde tal van vragen van de leerlingen en deed dat op enthousiaste een aanstekelijke wijze. Na de
opening en een fotosessie, leerlingen maakten massaal selfies
met Maartje Paumen, volgden
de leerlingen clinics die gegeven werden door topsporters.
Uiteraard gaf Maartje Paumen
zelf een hockeyclinic op de velden van Strawberries. Ze deed
dat samen met internationaal
hockeycoach Jaap Suyk. De
Nederlands kampioen biketrial Patrick Smit, gestoken in een
helgele outfit, leerde de leerlingen de fijne kneepjes van het
trial fietsen. WK-ganger Jeroen
Divendal gaf een masterclass
schermen en jeugdkampioen
Imke van der Aar bracht de leerlingen de kunst van het badminton bij. Daarnaast was er voor
de leerlingen een ruime keuze aan andere clinics en sporten. Zelfs het weer werkte mee
om van deze tosportdag een geweldige belevenis te maken. En
de Sport Accent leerlingen realiseerden zich aan het einde van
deze gedenkwaardige middag: ‘
Sporten, dat doe je op het Vellesan College!’

Bingo- en
loterijavod
IJmuiden - Zaterdag 18 april
wordt in speeltuin De Veilige Haven weer een bingo- en loterijavond georganiseerd. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Er
zijn weer leuke prijzen te winnen
Wie in IJmuiden woont en geen
vervoer heeft kan contact opnemen met telefoonnummer 0628900999 of 0255-518077, dan
wordt met opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is voor
de speeltuin om weer leuke
speeltoestellen te kopen voor de
jeugdige bezoekers van De Veilige Haven.

A capella barokconcert
Regio - Vocaal Ensemble La
Grenouille brengt in 2 concerten
op 17 en 18 april een ode aan de
barok. Het kamerkoor zingt a capella werken van onder andere Monteverdi, Purcell, Schütz,
Scarlatti, Philips, Sweelinck en
uiteraard J.S. Bach. Kerkliederen
worden afgewisseld met madrigalen en feestliederen.
De voor de barok zo kenmerkende polyfonie wordt afgewisseld
met homofone liederen. Alle muziek zit boordevol emoties: van
jubelend tot ingetogen, van verliefd tot bedroefd, van devoot tot
frivool. Beide concerten worden
omlijst met instrumentale barok-

muziek. Op vrijdag 17 april speelt
Ensemble La Cromatica werken
van Biber, Schmelzer en Bertali op viool, cello en theorbe. Op
zaterdag 18 april speelt Ensemble Con Diletto werken van Händel, Corelli, Corrente en Vivaldi
op dwarsfluit en piano.
Vrijdag 17 april om 20.00 uur in
de Lutherse Kerk, Witte Heerenstraat 22 in Haarlem. Zaterdag 18 april om 20.00 uur in de
Dorpskerk Santpoort, Burg. Enschedélaan 67 in SantpoortNoord.
Voorverkoop à 10 euro via www.
lagrenouille.nl en bij de koorleden (12 euro in de kerk).

Velsen-Zuid - Rotary IJmond
haalt de Italiaanse meesterpianist
Francesco Attesti voor een eenmalig concert naar Velsen-Zuid.
Op zondagmiddag 19 april geeft
Attesti in de aula van Gymnasium Felisenum een recital met werken van Schubert, Mengozzi, Chopin en Liszt. De opbrengst van dit
unieke optreden wordt geheel gedoneerd aan het Jeugdcultuurfonds van Kunstencentrum Velsen.
Initiator en organisator van het
concert is Rotary IJmond. Deze
netwerkorganisatie zet zich onder
meer actief in om geld in te zamelen voor projecten die de muzikaliteit van kinderen bevorderen. Dit
vanwege het bewezen positieve
effect van muziek op de ontwikkeling van (jonge) kinderen.
Rotary IJmond organiseert het
concert van Attesti in samenwerking met gymnasium Felisenum en
Kunstencentrum Velsen.
Concertpianist Francesco Attesti
speelt al vanaf zijn zesde jaar piano. Hij trad voor het eerst op voor
een groot publiek toen hij elf was.
De Italiaanse professional wordt
internationaal erkend als een van
de beste vertolkers van composities uit de ‘romantische periode’
in de klassieke muziek. Die had
zijn hoogtepunt in de negentiende eeuw.
Attesti is een tot de verbeelding sprekend boegbeeld voor
de goede doelen-actie van Rotary IJmond. De inzamelingsactie maakt deel uit van het jaarthema van alle Rotaryclubs in Kennemer-land waarbij specifiek aan-

dacht wordt gevraagd en geld ingezameld voor kinderen in de regio die graag bezig willen zijn met
muziek maar dit niet kunnen omdat er thuis geen geld voor is. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat zingen en musiceren bij kinderen de ontwikkeling ondersteunt
van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen. Ook stimuleert muziek de emotionele intelligentie.
Het concert van Francesco Attesti begint zondag 19 april om 15.00
uur. Wie de maestro zelf wil vragen
naar zijn mening ten aanzien van
muziek en de geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen,
kan kiezen voor een ‘meet & greet’
met Attesti à 25 euro. Dit is inclusief plaatsen vooraan en een welkomstdrankje.
Reguliere kaarten kosten 15 euro
en er is een speciale aanbieding
voor scholieren van het Felisenum
en kinderen die muziekles volgen
bij Kunstencentrum Velsen. Voor
hen geldt een prijs van 12,50 euro per kaartje.
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Reiskoffer van Ledûb cadeau

UWV info
veilig in Velsen

Van Delden Mode:
van klassiek tot trendy

IJmuiden - Een herenmodezaak waar elk type man, van
jong tot iets ouder, kan slagen
voor een nieuwe outfit. Dat is
waar Van Delden Mode voor
staat. Van traditionele overhemden, broeken en maatpakken tot eigentijdse shirts, polo’s en jacks, de winkel aan het
Plein 1945 in IJmuiden hangt er
vol mee!
Eigenaar Pieter Geraedts heeft
bij het uitzoeken van de voorjaars- en zomercollectie goed
gekeken naar de prijskwaliteitverhouding. ,,Die is belangrijker
dan ooit’’, zegt hij. ,,Bij ons kun je
terecht voor goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Neem

bijvoorbeeld ons nieuwe merk
Olymp, dat bekend staat om zijn
100% kreukvrije overhemden
van katoen. Die kosten 59,95 of
69,95 euro, een mooie prijs voor
dit type overhemden.’’ Een ‘oude
bekende’ in de collectie is Ledûb, dat momenteel stunt met
een geweldige summer deal. Bij
aankoop van twee geselecteerde overhemden samen voor de
actieprijs van 129,95 euro krijgen klanten een reiskoffer van
Princess ter waarde van 109,95
euro cadeau! Daarnaast maakt
iedere klant die gebruik maakt
van deze actie kans op een citytrip voor twee personen naar
Barcelona. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Voorin de winkel nóg een leuke aanbieding: een pullover en een
overhemd voor maar 89,95 euro (normaal 109,95 euro). Ook
hier is de keuze erg groot en zit
er voor iedere smaak wel iets bij.
De lente is een goed moment
om te komen kijken wat Van
Delden allemaal in de winkel
heeft hangen. In de mode zijn de
shirts met fantasieprint. Trendy
zijn de overhemden van het bekende Italiaanse merk Cavallaro.
En tijdloos de kleding van Baileys. Voldoende reden dus om
even binnen te lopen in de herenmodezaak op Plein 1945! Zie
ook www.vandeldenmode.nl.

D66 Velsen in gesprek
Velserbroek - D66Velsen is altijd op zoek naar nieuwe ideeen, naar nieuwe mogelijkheden.
Daarom is de partij afgelopen
zaterdag 11 april in gesprek gegaan met de inwoners van Velserbroek. ,,Wij hebben gesproken met tevreden inwoners, van
jong tot oud”, aldus raadslid Sander Smeets.
,,Wat opviel was dat inwoners
vooral kansen zien in de wijk qua
bereikbaarheid, sport en zorg.
Meer mogelijkheden voor jongeren hoort daar ook bij.”
Raadslid Marc Hillebrink vult
aan: ,,Inwoners ontplooien initiatieven voor meer saamhorigheid en zorg naar elkaar. Dat
zorgt voor meer sociale controle
en een leefbare wijk. Daar staat
D66Velsen voor.”

,,Er zijn ook ideeën naar voren
gekomen voor een betere balans
tussen handhaving en leefbaarheid, bijvoorbeeld als het gaat
om ervaren overlast. D66Velsen streeft naar oplossingen die
recht doen aan alle wijkbewoners”, aldus raadslid Hülya Kat.
Ook haar collega raadslid Teresa
da Silva Marcos geeft aan dat de
wijkbewoners enthousiast zijn
over de wijk maar vooral naar de
toekomst kijken. ,,Goede voorzieningen en een levendige winkelcentrum horen daar ook bij.”
D66Velsen zal ook in de andere kernen van Velsen de actie ‘In
Gesprek Met’ organiseren. Van
de gesprekken in Velserbroek
zijn foto’s gemaakt en geplaatst
op social media. Zie voor meer
informatie www.d66velsen.nl

Dokter Wermenbol
draagt praktijk over
IJmuiden - Per 1 april van dit
jaar heeft de overdracht plaatsgevonden van de huisartsenpraktijk van dokter Wermenbol
aan de Maasstraat aan dokter
Reiding, die zal worden voortgezet onder de naam Huisartsenpraktijk K.F. Reiding.
Ruud Wermenbol is opgegroeid
in een gezin met een medische
achtergrond, want ook zijn vader
was huisarts in IJmuiden. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw
begon die een praktijk aan het
Gijzenveltplantsoen en hij was
de eerste huisarts die medische
begeleiding verleende op het
strand in een strandkar. Wermenbol: ,,In 1955 is begonnen
met de bouw van het huis waar
ik nu woon en waar de praktijk is
gevestigd. Je ziet het aan de gevelsteen: deze eerste steen werd
gelegd door Rudi Wermenbol in
1955.’’ De medische familietraditie wordt voortgezet want ook
zijn zoon studeert medicijnen.
,,De belangrijkste reden om de
praktijk na 34 jaar over te dragen en mijn werkzaamheden
af te bouwen, (op maandag en
dinsdag blijf ik voorlopig nog actief in de praktijk) is dat het beroep van huisarts steeds zwaar-

der wordt. Vooral als er ernstig
zieke patiënten zijn waar je, door
de jaren heen, een hechte band
mee hebt opgebouwd lijd je als
het ware mee en ervaar je dat,
emotioneel, als een zware druk.
Daar komt bij dat de regelgeving van de zorgverzekeraars
steeds omvangrijker wordt en
die brengt dan weer een enorme
hoeveelheid administratie met
zich mee.’’
Voor de patiënten zal er voorlopig niet veel veranderen’’, verwacht Wermenbol. ,,Ik blijf voorlopig nog actief werkzaam in de
praktijk en Katja Reiding werkt
hier inmiddels al 7 jaar. Dus voor
de meeste patiënten inmiddels
een bekend gezicht. Datzelfde
geldt voor onze assistentes, Allie
Weber en Gebke Poelman. Misschien dat we op termijn naar
een andere, grotere locatie verhuizen want mijn huis wordt een
beetje te klein voor alle medische activiteiten die we hier uitvoeren. Daar het mijn eigen huis
is en ik hier graag wil blijven wonen, zou dat nog een overweging kunnen zijn.’’
Binnenkort volgt er nog een
brief aan alle patiënten met een
uitnodiging voor een receptie.

Aikido IJmuiden
heeft er een leraar bij
IJmuiden - Zaterdag heeft Sayed Adawi uit IJmuiden examen gedaan voor leraar opleidingniveau
2. Het examen vond plaats in de
dojo van Aikido Nederland in het
Nationaal Sportcentrum te Papendal. De examencommissie vond
het een uitstekend examen en hij
is dan ook met glans geslaagd!
Hiermee is Aikido IJmuiden niet
alleen een Rijkserkend leraar rijker, het is een mooie beloning
voor Sayed Adawi na zes maanden opleiding en vele weekenden
van huis.
Aikido IJmuiden oprichter Hans
Boersma: ,,Sayed beoefent nu

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

bijna 10 jaar Aikido en dit is een
mooie beloning voor hard werken, toewijding en inzet. Sayed
heeft hart voor Aikido en weet zijn
passie goed over te brengen met
goede technieken en uitleg. Sayed heeft een perfect examen laten zien en heeft niet alleen Aikido
IJmuiden, maar IJmuiden goed op
de kaart gezet!”
Aikido IJmuiden geeft les op de
dinsdagavond van 21.00-22.00 uur
in de Willemsbeekzaal en is onderdeel van Aikido Kennemerland
met Aikido in Haarlem, Heemskerk
en Velserbroek. Zie ook www.aikidokennemerland.nl.

Velsen – Alle gemeenten in Nederland hebben onderzoek laten
doen hoe persoonsgegevens zoals
die van UWV en Sociale Verzekeringsbank zijn beveiligd. In Velsen
zit het wel snor met de privacy.
Velsen voldoet aan zes van de zeven gestelde normen. Gemeenten
wisselen digitaal gegeven uit met
UWV, de Sociale Verzekeringsbank en andere gemeenten. Het
gaat dan meestal om persoonsgegevens. Het is belangrijk dat hier
zorgvuldig mee wordt omgegaan.
Gelukkig blijkt dat in Velsen prima
te gaan. Het zevende punt waarop Velsen niet goed scoorde heeft
te maken met een aparte functie
‘Security Officer’ die in Velsen niet
bestaat. Deze taak wordt wel uitgevoerd in Velsen, maar dat valt
binnen een andere functie-omschrijving die buiten de normen
van het onderzoek vallen. Prima
geregeld dus, in Velsen.

Minder straf
Participatiewet
Velsen – Het college heeft een
aantal beleidsregels van de Participatiewet veranderd. Die maken de uitvoering van strafmaatregelen wat milder. Bij het niet
verschijnen op een afspraak
werd aanvankelijk fikse korting
op de uitkering opgelegd. Dan
ging het bijvoorbeeld over een
afspraak met toeleiding naar
werk. Nu zijn de maatregelen
aangepast. Het meewerken aan
een plan van aanpak is scherper geformuleerd. Maatregelen worden pas genomen als iemand structureel niet meewerkt.
Bovendien zijn de kortingen wat
terug gedraaid. De nieuwe regel is 10 procent korting bij niet
verschijnen bij een oproep en 20
procent voor het niet meewerken aan het plan van aanpak. Er
wordt overigens per geval bekeken wat de reden van niet verschijnen is, ook wordt gekeken
naar de omstandigheden van de
persoon of het gezin.

Reumafonds
bedankt
Driehuis
Driehuis - Het Reumafonds bedankt alle bewoners in Driehuis
voor hun bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de
collecte van 16 tot en met 21
maart is in het dorp 1.161,65 euro opgehaald. Hiermee levert
Driehuis een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in
Nederland. Zie ook www.reumafonds.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Plannen
KPN-locatie

Eigenwijs brengt
sprookjesachtig Hamelen
IJmuiden – Herinnert u zich deze nog? De brave Bertram Bierenbroodspot en de lieve Lidwientje Walg, de griezelige en
toch grappige Gruizel Gruis en
de ijzige ijsheks Wenzela? Ze
kwamen vrijdag en zaterdag
opnieuw tot leven in de musical Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? van
Eigenwijs Musicalkids Velsen.
Gezien in Stadsschouwburg
Velsen.
Hamelen draait om het bekende
verhaal van de rattenvanger van
Hamelen, die niet betaald krijgt
voor zijn diensten en daarom de
kinderen uit de stad opsluit in
een grot. Gelukkig zijn deze kinderen onder leiding van Bertrand
Bierenbroodspot (Mike Weeda), Lidwientje (Marieke Kors),
poortwachter Aernout (Dieuwertje Kors) en stadsomroeper Hildebrand (Bradley Koper, wat een
acteur!) avontuurlijk genoeg om
zich te bevrijden. Maar niet nadat
zij kennis hebben gemaakt met
het koninklijk huis in de Bamberg.
Rijksambtenaar Ogterop werd geweldig gespeeld door Tabor Idema.
Ook indrukwekkend was dwerg
Gruizel Gruis, meesterlijk gebracht door Shavawn Koese, wat
een lef en uitdrukkingsvaardigheid! IJsheks Wenzela (Emma Wa-

gemans) verdient een prijs voor
haar mooie rol en zang. Net als de
goede prins Tor (Wouter Janssen).
En wat was rekenmeester Spicht
met een dubbelrol van Prins Guurt
van Grasp een superrol van Jim
Adema.
De koninklijke crew en Wenzela
droegen prachtige kostuums! Ook
complimenten verdienen de vele kinderen (in pyjama) die zorgden voor de kooroptredens en ook
qua choreografie zag het er allemaal prima uit.
Een leuke detail was de kijkkast
(met reclame) waar heks Wenzela
niks van snapte. Geeft niks, hoor
Wenzela, dat hebben meer mensen. Elke keer kwamen er zomaar
Ster-reclames in beeld, goed bedacht! De musical is geschreven
door Koen van Dijk en Harrie Geelen, de muziek is van Joop Stokkermans en Ad van Dijk. Bekende namen in de musicalwereld.
De regie was van onze eigen Marja Lindhout, de muzikale leiding
van Olaf Windey, choreografie:
Patty Boeske.
Eigenwijs Musicalkids heeft met
deze uitvoering een prachtig
sprookje met een happy end neergezet. De toeschouwers konden
met een gelukzalig gevoel naar
huis. Groot voordeel: de meeste kinderen van Eigenwijs konden
zo, met hun pyjama nog aan, hun
bedjes in. (Karin Dekkers)

Avondvier-daagse nu
vanaf Velserduinplein
IJmuiden - Het inschrijven voor
de avondvierdaagse in IJmuiden
is al begonnen. Dit jaarlijks terugkerend festijn wordt gehouden van maandag 1 juni tot donderdag 4 juni. Let u wel op, de
de startlocatie is veranderd naar
Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3, achter Hema.
Ook zijn er vanaf dit punt nieuwe
routes gemaakt. Inschrijven kan
bij: mevrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 1356, IJmuiden, 0255510085 of bij mevrouw Koster,
Eenhoornstraat 95, IJmuiden,
0255 – 530640 of bij Speeltuin de
Veilige Haven tijdens openings-

uren of bij mevrouw Vis, J.T. Cremerlaan 10, Santpoort-Noord,
023–5378563. Het inschrijfgeld
bedraagt 4 euro, leden van erkende wandelsportbonden krijgen op vertoon van hun ledenpasje 1 euro korting. Na 23 mei
gaat dit bedrag met 1 euro omhoog. Ook dan geldt voor leden
1 euro korting. Groepen van 11
personen of meer kunnen terecht bij mevrouw Boot. Tevens
kan de organisatie nog verkeersregelaars gebruiken. Zij kunnen
contact opnemen met mevrouw
Boot of een mailtje sturen naar:
snelboot@planet.nl.

IJmuiden – Het college van B&W
verwacht dat de gemeenteraad
half juni een beslissing kan nemen
over de ontwikkeling van de KPNlocatie aan de Lange Nieuwstraat.
Het onderzoek naar de haalbaarheid voor de bouw van een supermarkt met enkele kleine winkels,
een aanzienlijke hoeveelheid woningen, parkeerplek en een openbare ruimte is zo goed als afgerond. Er is vanuit verschillende perspectieven gekeken. Er is
nu een programmavoorstel, een
schetsontwerp en een ruimtelijke onderbouwing van de verschillende functies. Alleen de rol- en risicoverdeling worden nu nog uitgewerkt. Het haalbaarheidsonderzoek wordt nu getoetst door het
college. Half mei verwacht men
het oordeel te kunnen geven over
de medewerking aan het plan.
Voor een definitief besluit is echter
een raadsbesluit nodig. In de tussenliggende periode worden omwonenden en winkeliers nader geinformeerd. Uiteraard hebben zij
ook een inbreng. De plannen worden samen met Velison Wonen en
de ontwikkelaars gepresenteerd.

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Een cruciale partij,
wat betreft de koppositie in de onderlinge competitie, was het treffen tussen Martin van Dijk en Casper Remeijer. Laatst genoemde
stond voor de loodzware opgave
om te moeten winnen van koploper Van Dijk. Beide spelers gingen
aanvankelijk vol voor de winst.
Hierdoor ontstond er een damgevecht waarbij lange tijd onduidelijk was wie over de beste papieren beschikte. Maar in het gevorderde middenspel maakte Van
Dijk een positionele misrekening waardoor Remeijer het initiatief greep en beslissend voordeel verkreeg. In een scherp gespeeld eindspel besliste hij de
partij in zijn voordeel. Piet Kok
en Marcel Doornbosch speelden
een onderhoudende partij waarin het evenwicht niet werd verbroken. De puntendeling was het
logische gevolg. Jan Apeldoorn
schonk op wel zeer ongewone
wijze de zege aan Bram van Bakel
toen hij een combinatie inzette die
op een ernstig waanidee berustte.
Max Doornbosch en Jan Maarten
Koorn deden niets voor elkaar onder en een remise gaf de krachtsverhoudingen goed weer. Hoe
heftig Klaas de Krijger zich ook
verdedigde, tegen het sterke positiespel van Harrie van der Vossen
was hij niet opgewassen. Naast
Van de Vossen behaalde ook eerste tientalspeler Cees van der Vlis
een overwinning. Al in de opening
van de partij verloor tegenstandster Nicole Schouten een schijf en
kwam dit verlies niet meer te boven. Door de nederlaag van Van
Dijk is de spanning toegenomen
en valt de definitieve beslissing
pas in de laatste wedstrijden.

Ron Wilmink 10 jaar slijter

Van ‘borrelshop’ naar
drankenspeciaalzaak
IJmuiden - Het is deze maand
tien jaar geleden dat Ron Wilmink
de Drankenier in IJmuiden overnam. In de periode daarna vormde hij de winkel om van ‘borrelshop’ tot speciaalzaak waar
ook liefhebbers van whisky, wijn
en speciaalbier terecht kunnen.
Zijn geheim? Luisteren naar de
klanten, blijven leren en samenwerken met collega’s.
Na het voltooien van de hotelschool en een baan bij Holland
Casino was Wilmink in 2005 toe
aan een nieuwe uitdaging. Een
winkel runnen leek hem erg leuk,
al had hij eerst het plan om een
muziekwinkel te openen. Achteraf is hij blij dat hij heeft gekozen
voor een slijterij. ,,Door mijn opleiding zie ik de klant eigenlijk als
gast. Ik ben altijd op zoek naar dat
beetje extra service. Bijvoorbeeld
door een fles whisky te kunnen
leveren waar een klant al jaren
op zoek naar is. Dat soort dingen
zorgt ervoor dat ik elke dag met
plezier naar de winkel ga.’’
Toen Wilmink op de Zuidarcade
begon, verkocht hij voornamelijk
bier en binnenlands gedestilleerd.
,,Als ik dat was blijven doen, had
de winkel nu niet meer bestaan.’’
Hij besloot een likeuropleiding te
volgen en begon het assortiment
whisky’s en rumsoorten flink uit
te breiden. Later kwamen daar
mooie wijnen van bekende huizen zoals Spier (Zuid-Afrika) en
Montgras (Chili) bij. Als laatste
werd het assortiment speciaalbieren uitgebreid. ,,Het is onvoorstelbaar hoe populair speciaalbier

op dit moment is’’, zegt hij terwijl
hij een fles Santpoorts Bier pakt.
,,In de winkel staan ongeveer 200
soorten bier, waarvan er een aantal seizoensgebonden zijn. Met
de zomer in aantocht verkopen
we nu veel weizeners, terwijl we
in het najaar weer veel verschillende bokbieren hebben staan.’’
Wilmink vindt het belangrijk om
samen te werken met collega’s.
Dat doet hij onder meer met Van
Es Catering en Tromp Verhuur.
,,Het is belangrijk dat je elkaar iets
gunt en het met elkaar doet. Alleen dan krijgt de klant het beste product. Waarom zou ik een
broodje kaas gaan maken als ik
weet dat Frank (van Es) dat veel
beter kan?’’
Flexibel zijn is ook belangrijk,
vindt Wilmink. ,,Zaterdagavond
zat ik thuis op de bank toen er
een klant belde. Ze waren vergeten rode wijn te bestellen. Die heb
ik toen alsnog even gebracht. Het
lijken misschien kleine dingen,
maar zo vanzelfsprekend is die
human touch niet meer. Wij proberen ons daarin te onderscheiden.’’ Op zaterdag 9 mei wordt
het 10-jarig bestaan van Drankenier IJmuiden van 12.00 tot 17.00
uur gevierd met een proeverij in
de winkel. Wilmink werkt daarbij
samen met verschillende leveranciers van whisky, rum, prosecco
en speciaalbier. Het jonge IJmuidense bedrijf Trots Wijn & Spijs
zorgt voor een bijpassend hapje.
Iedereen is van harte welkom om
te komen proeven! Zie ook www.
dedrankenierijmuiden.nl.

Stekken ruilen bij
ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag
25 april worden er weer stekken
geruild bij Amateur Tuinders Vereniging De Hofgeest. Op een gemakkelijke manier kunt u in het
bezit komen van jonge planten van bloemen en groentes. Er
zullen ook vaste planten zijn en
u kunt voor een zeer lage prijs
fuchsiastekken en dahliaknollen

kopen. Neem zelf ook plantjes
mee om te ruilen. Heeft u niets te
ruilen dan kunt u voor een zeer
laag prijsje in het bezit komen
van jonge plantjes. Er is parkeergelegenheid en in de kantine
staat de koffie klaar. U bent van
harte welkom van 09.30 tot 12.00
uur bij ATV de Hofgeest aan het
Spekkenwegje 2.
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VV IJmuiden pakt
verdienstelijk punt

Voetbalclinic VVH/Velserbroek
Regio - Woensdag 22 april organiseert VVH/Velserbroek een
jeugdclinic voor jeugd van 5 tot
en met 8 jaar. Op deze middag
krijgen de kinderen een leerzaam maar vooral leuk programma voorgeschoteld. Zij strijden

mee voor de penaltybokaal en
Harm Kamstra, jeugdscout van
AZ Alkmaar, beoordeelt de kinderen. De meest talentvolle speler ontvangt een prijs.
Verder zal Anthony Correia, speler en aanvoerder van Telstar,

aanwezig zijn om de kinderen
de fijne kneepjes van het voetbal bij te brengen.
Deelname is gratis. De clinic
start duurt van 14.00 tot 17.00
uur. Inschrijven via r.riebeek@
ziggo.nl.

IJmuiden - IJmuiden heeft
zichzelf weer een goede dienst
bewezen door met 2-2 gelijk te
spelen tegen het hoog geklasseerde ZCFC. Na een sterk begin van de zwart-witten, met
zes corners binnen 12 minuten, zakte het daarna wat weg.
Dat resulteerde in de 15de minuut na zwak verdedigerswerk
in een 1-0 achterstand. De
rechtsbuiten van ZCFC werd
geen strobreedte in de weg gelegd om van zo’n 25 meter uit
te halen. Zijn schot was zeker houdbaar maar keeper van
Lieshout was er toch wat door
verrast, waardoor het totaalplaatje er niet geweldig uitzag.
IJmuiden bleef hierna erg slordig en in de 21ste minuut ging
de scheidsrechter ook nog
eens in de fout. Hij legde de bal
op de stip na een vermeende
overtreding in het strafschopgebied, waar waarschijnlijk
geen ander voor gefloten zou
hebben. Aan de andere kant is
het vaak zo dat als je zelf niet
scherp bent, dit soort dingen
gebeuren. Alsof je het dan over
jezelf afroept. De pingel werd
feilloos benut door ZCFC: 2-0.
IJmuiden schrok hierna toch

wel wat wakker en pakte weer
het initiatief.
Zo’n 8 minuten voor rust kregen de bezoekers een vrije trap
op zo’n 20 meter van de goal.
Mitchel Post eiste de vrije trap
op en schoot hem op een weergaloze manier binnen. Een ouderwetse Post-goal. Zo was de
ruststand 2-1. Na een donderspeech van trainer Van Amersfoort, die zeer ongelukkig was
met de eerste helft, beloofden de spelers beterschap in
het tweede bedrijf. Niets bleek
minder waar. Direct na de aftrap gaf Kelly Meyboom een
dieptepass op de snelle Jim
Wernke die binnen 20 seconden een op een met de keeper
stond en niet faalde: 2-2.
Daarna voltrok zich een geweldig leuk schouwspel met kansen over en weer.
Zo moest Kelly Meyboom nog
een bal van de doellijn halen,
maar hadden Mitchel Post en
Danny de Vendt vlak voor tijd
ook de beslissende bal op hun
schoen.
Al met al een terecht gelijk
spel. Met als grote winnaar zeker in de tweede helft, het publiek.

SC Woerden te sterk
voor Stormvogels

Velsen struikelt over Spirit
Driehuis - In punten stonden VV
Velsen en Spirit ‘30 gelijk, maar
voor de derde periode had Velsen met een overwinning nog
een mogelijkheid voor de nacompetitie. Door blessures en
schorsingen was Velsen incompleet. Gelukkig had trainer Ton
Pronk voldoende verse krachten
om een degelijk elftal op de been
te brengen. Velsen kwam goed
uit de startblokken en Spirit’30
doelman Michael Maes moest
al snel handelend optreden na
een schot van Martin Wal. Aan
de andere kant was Randy Eijkelenboom attent na een inzet van
Patrick Oud.
Voor rust was verder alleen een
kopbal net over van Erik Metgod het noemen waard. Een ge-

val van vasthouden bij een doorgebroken Velsen-speler werd
door de verder goed leidende
scheidsrechter weggewuifd.
Na de thee probeerde Spirit’30
met lange ballen de spitsen te
bereiken.
Na zo’n tien minuten nam Velsen
het initiatief over. Enkele kansen werden nog gemist maar
na twintig minuten was het dan
toch raak. Een voorzet van Ron
Nolles leverde paniek op in het
strafschopgebied. De bal werd
maar half weggewerkt en kwam
plotseling voor de voeten van
Angelo Beck. Met de punt van
de schoen kon hij de bal nog raken en tot ieders verbazing hobbelde de bal over de doellijn:
1-0. Binnen twee minuten stond

het weer gelijk. Mark van Putten kreeg de bal buiten het strafschopgebied aangespeeld en
pegelde de bal fraai in de kruising: 1-1.
Het werd nu echt spannend, Velsen wilde persé winnen en Spirit’30 was blij met de gelijke
stand. Kansen kwamen er vooral
voor Velsen maar de tegenstander uit Hoogkarspel hield stand.
Het noodlot sloeg in blessuretijd
toe voor Velsen.
Een bal over de zijlijn werd door
grensrechter Reus van Spirit’30
genegeerd. De daaropvolgende hoekschop werd bij de eerste paal binnengetikt door Patrick Oud, 1-2.
Voor Velsen rest het seizoen positief en sportief af te sluiten.

IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen SC Woerden, dat
vier plaatsen hoger staat op de
ranglijst, heeft Stormvogels een
duidelijke 2-5-nederlaag geleden. Grote uitblinker aan Woerdense kant was de aanvallend
ingestelde Mike van Oostrom.
Met twee geblesseerden, maar
wel met twee spelers in de basis die hun schorsing erop hadden zitten, startte Stormvogels
aan dit moeilijke karwei. Na
aardig wat kansen gemist te
hebben, nam Woerden halverwege de eerste helft de leiding
door een doelpunt van Rick de
Lange.
Een kwartier voor rust kon Etkin Zivkara gebruik maken
van een fout van de Woerdense doelman Van Eijk en keihard
joeg hij de bal in de touwen.
Ruststand derhalve 1-1.
In de tweede helft stal Mike
van Oostrom een kwartier lang
de show voor zijn ploeg. Na
zes minuten in de tweede helft
werd hij na een lange rush gehaakt en via een goed genomen strafschop kwam Woerden op voorsprong, 1-2.
Daarna ging Van Oostrom op
de solotoer door vier spelers,
inclusief doelman Danny Adrichem, op het verkeerde been

te zetten om vervolgens drie
IJmuidense verdedigers zijn
hielen te laten zien en de 1-4
aan te laten tekenen.
Na deze riante voorsprong nam
Woerden wat gas terug waardoor Stormvogels meer de
aanval op kon zoeken.
Nadat een kopbal van Patrick
Krop van de lijn was gehaald,
zag Dennis Verwer zijn voorzet
door de wind meegenomen en
over de verbouwereerde doelman Van Eijk het doel in waaide, 2-4. Even voor tijd bracht
Jordy Stins de eindstand op
2-5. Door deze nederlaag blijft
Stormvogels de gedeelde onderste plaats bezetten. Elinkwijk staat daarboven op 3, SO
Soest op 5 en De Foresters op
6 punten voorsprong.
Er zijn nog vier wedstrijden te
gaan. Zondag staat de uitwedstrijd tegen SO Soest op het
programma.
Vele kansen miste Stormvogels Zaterdag 1 in de uitwedstrijd tegen Olympia Haarlem
om uiteindelijk met 1-2 te winnen. Doelpuntenmakers: Rick
Kluijskens en Nick Strijland.
Ook de concurrenten om de
bovenste plaats wisten te winnen. Zaterdag 18 april komt
BSM naar Zeewijk.

facebook.com/LijfenGezondheid
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Weet jij een naam voor
de nieuwe website?
De Koe - Binnenkort lanceert
het jongerenwerk Velsen een
nieuw platform.
Jongerencentrum de Koe,
Buurtsport, Jongerencentrum
Branding en het Ambulant
Jongerenwerk zijn verschillende onderdelen van het jongerenwerk van Stichting Welzijn
Velsen.
Zij krijgen binnenkort een gezamenlijke website, die naast
de bestaande diensten een di-

lerlei jongerenactiviteiten. Er
is heel veel ruimte voor eigen
ideeën en creativiteit. Lijkt het
je leuk om activiteiten voor of
samen met anderen te organiseren, wil jij begeleiden of heb
je nog vragen?
Reageer dan meteen en wij
maken snel een afspraak met
je.
Hopelijk tot snel! Meer weten? Bel Lars Steeneken 0628455673 of mail: lars@welzijnvelsen.nl

70 jaar Bevrijding
De Mel - Dinsdag 5 mei wordt
70 jaar bevrijding gevierd in
Wijkcentrum de Mel-Watervliet
in Velsen-Noord.
Voor 6,50 euro wordt een compleet programma aangebo-

den met: luxe lunch, hapjes en
drankjes, een optreden van Peter van Bugnum en bingoronde. Inschrijven voor deze middag kan tot 28 april. Meer weten? Bel 0251-226445.

Tabletworkshop
voor senioren
De Brulboei - In Buurthuis
de Brulboei kunt u zich nog
steeds opgeven voor de workshop Omgaan met Android op
je tablet. Er wordt dan aandacht besteed aan het apparaat zelf en Android, het besturingssysteem op de meeste tablets. Onder andere wordt gekeken naar internet, facebook,

foto’s uitwisselen tussen tablet en computer enz. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. De eerstvolgende workshop is op donderdagmiddag
30 april van 13.30 tot 16.00 uur.
Graag uw eigen Android-tablet meenemen! Meer weten?
Bel 0255-510652. Zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl

Darten in de Spil
De Spil – Binnenkort gaan wij
starten met een dartclub op
maandagmiddag tussen 14.00
en 17.00 uur.
Het gaat om de gezelligheid dus
ervaring is niet nodig. De kosten

Buurtsport - Omdat er veel belangstelling is voor het programma Fit met Tennis willen we starten met een derde groep. Er
zijn nog 8 plekken beschikbaar.
Wilt u eerst 6 weken samen met
een fysiotherapeut werken aan
uw conditie en daarna 15 weken tennissen onder begeleiding van een tennisleraar? Voor
mensen met een minimum inkomen is dat nu mogelijk. Zij betalen in plaats van ruim 700 euro slechts 40 euro voor 21 weken! Aanmelden of informatie bij
Nicole Sheridan, buursportcoach
0255-510185 of 06-612798959 of
buurtsport@welzijnvelsen.nl

gitaal platform wordt voor alle jongeren van 11 tot 21 jaar
uit Velsen. Een passende naam
die een brede groep jongeren
aanspreekt is hiervoor erg belangrijk.
Weet jij een toffe naam, mail
deze naar daphnesmit@welzijnvelsen.nl en maak kans op
vier uur gratis snowboarden
voor twee personen bij SnowPlanet. Meer weten? Bel 0235491817

Activiteitenbegeleiders
gezocht
Het Terras - Stichting Welzijn Velsen zoekt jongeren of
volwassen vrijwilligers die het
leuk vinden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, organiseren of te begeleiden voor
jongeren. Dit is voor, of samen
met, de jongeren uit SantpoortNoord en Santpoort-Zuid.
In het mooie nieuwe gebouw
Dorpshuis het Terras aan de
Dinkgrevelaan in SantpoortNoord is een grote prachtige ruimte beschikbaar voor al-

Fit met Tennis

zijn 2 euro per keer en een kopje koffie is hierbij inbegrepen.
Heeft u interesse kom dan even
bij ons binnen lopen of bel met
de receptie van de Spil: 0255510186.

Workshop schelpenkrans
Het Terras - Alvast dat zomergevoel krijgen? Dat kan! Doe
daarom mee aan deze workshop
schelpenkrans maken. De schelpen worden geplakt op een strokrans met een doorsnede van
30 cm en wordt rijkelijk voorzien van schelpen van diverse
soorten en maten. De kosten van
de workshop bedragen 8,50 euro per persoon exclusief 10 euro materiaal wat met de docente
wordt afgerekend. Je dient zelf,
eventueel een lijmpistool mee te

nemen. De workshop wordt gehouden bij Dorpshuis het Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord op woensdagavond
13 mei, aanvang 19.00 uur. De
workshop duurt circa 2 1/2 uur.
Zin om mee te doen? Neem dan
contact op met Stichting Welzijn via 0255-548548 of via www.
welzijnvelsen.nl onder het kopje cursus. Mocht dit niet lukken
dan kunt u ook via de mail info@
welzijnvelsen.nl een inschrijfformulier aanvragen.

Engels leren?
De Dwarsligger - Wilt u Engels
leren in een ontspannen en prettige sfeer? Dat kan bij Buurtcentrum de Dwarsligger.
De cursus Engels+ is daar uitermate geschikt voor. Een beetje grammatica, een beetje huiswerk en veel praten met elkaar

over actuele onderwerpen en alledaagse zaken.
De cursus is op maandag tussen 11.00 en 13.00 uur. Interesse gewekt? Neem contact op of
kom langs bij De Dwarsligger in
Zeewijk. Meer weten? Bel 0255512725.

IJmuiden wat vertel je
me nou...
De Brulboei - De laatste avond
van dit seizoen is op donderdag 30 april, met een film over
de hypermoderne Amerikaanse torpedojager ‘USS Donald
Cook’. De reporter bekijkt de
technische installaties en de
wapensystemen van dit schip.
Tevens wordt een kijkje genomen op een Amerikaanse werf,
waar men vijf boten van dit type
torpedojagers aan het bouwen
is. Na de pauze volgt een korte
film: Kustwachtcentrum. Hierna is er nog tijd om even gezellig na te praten onder het ge-

not van een overheerlijk hapje,
aangeboden door De Brulboei
en een drankje dat wel voor eigen rekening is.
Allemaal een fijne vakantie gewenst en graag tot ziens op
donderdag 24 september als er
weer een nieuw seizoen start
van uw favoriete filmavond!
Kaarten à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan de balie van uw
buurthuis en op de avond zelf
aan de zaal. De eerste film start
om 20.00 uur. Meer weten? Bel
0255-510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl

Vrijwilliger
fietsles
Buurtsport – Voor de fietslessen
voor vrouwen in IJmuiden (Zeewijk) zijn we nog op zoek naar
een extra vrijwilliger. De lessen
vinden plaats op donderdag,
vanaf 12.00 uur, ze zijn al begonnen. In totaal gaat het om 10 lessen. Na de zomer willen we beginnen met fietslessen in VelsenNoord. Ook hiervoor zoeken we
vrijwilligers om 10 keer 1 tot 1,5
uur te helpen. Meer informatie of
aanmelden kan bij Nurcan Arslan of Nicole Sheridan in Buurtcentrum de Spil, telefoonnummer 0255-510186.

Wandelen
Buurtsport - Vindt u het leuk
om te wandelen met een gezellige groep? Op dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur is er een leuke wandelgroep vanuit Buurtcentrum de Spil. Aanmelden is
niet nodig en deelname is gratis. Voor deze groep zijn we ook
op zoek naar een tweede begeleider.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Nicole Sheridan, buurtsportcoach, 0255-510186 of 0612798959.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Informatiebijeenkomst
over HOV Velsen
Op dinsdag 21 april 2015 organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst
over de HOV Velsen in Santpoort-Noord. Dit doet zij samen
met de gemeente Velsen en Heijmans Wegen B.V. Vanaf 19.00 uur
staan de deuren van Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142
in Santpoort-Noord voor u open.
Het programma start om 19.30
uur.

Tijdens deze avond worden speci-

fiek de plannen rondom deelproject
1 toegelicht. Deelproject 1 ligt tussen het kruispunt Hoofdstraat/afrit N208 en de Broekbergenlaan
ter hoogte van het benzinestation.
Daarnaast wordt aannemer Heijmans Wegen B.V. voorgesteld, die de
voorlopige planning presenteert en
uitleg geeft over de werkzaamheden.
U bent van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of stuur een e-mail
naar hovvelsen@noord-holland.nl.

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

Vrijdag 1 mei
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 25 mei

Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Sociaal wijkteams
zijn op de goede weg
Ruim 200 mensen hebben de
weg gevonden naar de Sociaal
Wijkteams in Velsen. Deze zijn in
alle delen van de gemeente actief. Van Velsen-Noord tot Santpoort-Zuid en van Zee-en Duinwijk in IJmuiden tot Velserbroek.
U kunt er terecht voor een steuntje in de rug als het gaat om zaken als opvoeding, eenzaamheid,
schulden, verslaving of de zorg
voor een ander.

Oplossingen
De vier teams zijn deskundig op het
gebied van zorg, maatschappelijk
werk, welzijnswerk en wijkverpleging. Ze staan letterlijk en figuurlijk dichtbij, denken mee en helpen
zoeken naar een oplossing. De wijkteams leggen contacten waar dat
nodig is. Ook met andere deskun-

digen, zodat u daarna weer zelf verder kan. Als u dat wil, kan het Sociaal Wijkteam ook naar u toekomen
om samen met u de situatie door te
nemen.
Hoe te bereiken?
Heeft u een vraag aan het Sociaal
Wijkteam Velsen? Bel dan met 0888876970 of mail naar contact@swtvelsen.nl. U kunt hen ook bereiken
via het nummer van het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen: 140255

‘Ieder kind verdient kans
op goede start in onderwijs’
,,Ieder kind verdient een eerlijke kans op een goede start in
het onderwijs.” Met deze woorden opende wethouder Annette Baerveldt (portefeuille Jeugd,
Onderwijs en Volksgezondheid)
de werkconferentie ‘Versterking
voor- en vroegschoolse educatie’
op 1 april 2015 in het gemeentehuis van Velsen. Het doel: versterking van de samenwerking tussen
de peuterspeelzalen, het basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg om jonge kinderen een goede start in het onderwijs te geven.

Aan die goede start wordt in Velsen
al veel gedaan. Het consultatiebureau screent vrijwel alle kinderen
op taalachterstand. Als het nodig is,
worden zij verwezen naar een peuterspeelzaal met een voorschoolprogramma. Door deze samenwerking

en goede afspraken is het bereik van
de doelgroep hoog. In Velsen doen
ongeveer 190 kinderen mee aan deze voorschoolse programma’s.
Samen met ouders en verzorgers
gaat de gemeente Velsen nu een
ouderbeleidsplan voor- en vroegschoolse educatie maken. Ook over
een warme overdracht van de peuterspeelzaal naar school worden afspraken gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een observatie- en registratiesysteem, dat moet
voorkomen dat er informatie verloren gaat bij de overdracht of dat er
dingen dubbel worden gedaan.
De ideeën en suggesties van de
werkconferentie worden opgepakt
door de werkgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie. (foto: Reinder
Weidijk)

Volg ons en reageer!
De gemeente is ook bereikbaar
via Facebook en Twitter.

Hier vindt u niet alleen informatie
over werkzaamheden aan de wegen of openbare ruimte, maar ook
over evenementen en bijzondere
gebeurtenissen zoals de lintjesregen. Wilt u iets weten, melden of
reageren? twitter.com/gemvelsen
of facebook.com/gemeentevelsen.
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Werkzaamheden
IJmuiderstraatweg
Donderdag 16 april heeft de aannemer het laatste gedeelte van de
IJmuiderstraatweg, tussen het BPstation en de kruising met de Kennemerlaan, geasfalteerd. Het inboren
van putranden gebeurt op maandag

20 april a.s. Hiervoor wordt de weg
alleen ter plaatse van die werkzaamheden afgezet. Wij hopen op uw begrip en proberen de overlast zoveel
als mogelijk te beperken.

Veiligheid en gezelligheid troef

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. Zij 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 gezellig trefpunt
van aanbieders en kooplustigen
en nieuwsgierige voorbijgangers.
De voorwaarden staan allemaal
op www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze
krant.

Verscherpte controle
in Zee-en Duinwijk
De politie en de buitengewoon
opsporingsambtenaren
(Boa’s)
gaan gezamenlijk verscherpt controleren in Zee- en Duinwijk in
IJmuiden. Deze actie is het gevolg van klachten over met name
parkeeroverlast in de straten in de
omgeving van de voetbalverenging SVIJ.

Politie en gemeente grijpen deze
gelegenheid aan om ook nauwlettend toe te zien op het gedrag van de
(brom) fietsers door het Duinpark in
Zeewijk. Ook gaan de agenten en opsporingsambtenaren bekeuren als
het gaat om het niet aangelijnd heb-

ben van honden en het niet opruimen van hondenpoep.
Politie en gemeente willen met deze aanpak snel een einde maken aan
het illegaal parkeergedrag in Zeeen Duinwijk. Te denken valt aan het
parkeren op een afstand van minder
dan 5 meter uit de hoek en het parkeren bij stopverboden in de nabijheid van scholen. Evenals het parkeren van grote bestelauto’s en vrachtwagens in de woonwijk.
Bestuurders/eigenaren van deze
voertuigen kunnen rekenen op een
bon.

Verkeersexamen groep 7
Deze week zijn de fietsexamens
voor de leerlingen van groep 7
van de basisscholen weer begonnen. Wethouder Ronald Vennik zorgde voor de officiële start
en bedankte vrijwilligsters Sylvia
Post en Jolanda de Bie, die de
examens dit jaar voor de tiende
keer hielpen organiseren.

Zo’n 800 Velsense leerlingen beproeven hun fietsvaardigheid. Deze week zijn de kinderen op basisscholen in Velserbroek en Santpoort ( route noord) gestart. Op 22
en 23 april zijn ’s ochtends de leerlingen uit IJmuiden, Driehuis, Velsen-Zuid en Velsen-Noord (route
zuid) aan de beurt. De examenroutes zijn vastgesteld op basis van de
aanbevelingen van Veilig Verkeer
Nederland. In de route zijn elementen opgenomen die aansluiten op de
dagelijkse situaties, die de kinderen
tegen kunnen komen op routes naar
de scholen voor voortgezet onderwijs en naar sportaccommodaties.
Hulpouders en leerlingen
Vellesan
De verkeersexamens zijn mede mogelijk gemaakt door de inzet van

vrijwilligers om bijvoorbeeld de
controleposten te bemensen. Dankzij de hulp van het Vellesan College
worden deze taken op de route door
IJmuiden, Driehuis, Velsen-zuid
opgepakt door leerlingen van de 3e
klas van de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Voor de andere route, door Velserbroek en
Santpoort, moeten de deelnemende scholen zelf ouders regelen die
een ochtend helpen. Dat is een voorwaarde om de examens door te kunnen laten gaan.
Belang van fietsen
Uit de examenresultaten blijkt
steeds weer, dat kinderen die
veel fietsen gemiddeld hoger scoren dan kinderen die door hun ouders naar school worden gebracht.
Verkeersvaardigheid en fietservaring zijn van groot belang. De kinderen moeten immers zelfstandig
naar hun sportclub en middelbare
school kunnen fietsen. De fietsexamens helpen de leerlingen daarbij,
terwijl hun ouders hen met een geruster hart de weg op kunnen laten
gaan. Meer informatie over de route: www.velsen.nl. (foto’s: Reinder
Weidijk)
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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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken 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
09.00 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 Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
4 april 2015 tot en met 10 april
2015 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
Cornwallstraat 10, vernieuwen
voorgevel (10/04/2015) 5340-2015;
Spilbergenstraat 20, plaatsen dakkapel (04/04/2015) 5009-2015;
Pegasusstraat 61, plaatsen dakopbouw (04/04/2015) 5004-2015;
Rembrandtlaan 7, plaatsen dakopbouw (09/04/2015) 5300-2015;

Willemsbeekweg 88, handelen
in strijd met bestemmingsplan
(26/03/2015) 5122-2015.
Driehuis
Waterloolaan 26, uitbreiden woning en plaatsen dakkapel voorzijde
(05/04/2015) 2023-2015.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 69, vervangen bestaande erker (26/03/2015) 5134-2015.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 178, oprichten woonwagen (09/04/2015) 5502-2015.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 11, vervangen damwand
(08/04/2015) 5487-2015;

Duinweg of Duivelslaan 33, vergroten kelder (07/04/2015) 5140-2015;
Bloemendaalsestraatweg 80 (gemeentelijk monument), vervangen
dak (09/04/2015) 5293-2015;
Clarionlaan 3, kappen boom
(05/04/2015) 5029-2015.
Velserbroek
Vromaadweg 51, vervangen 2 deuren
door vast raam (09/04/2015) 53202015;
Lepelblad 10, plaatsen dakkapel
(09/04/2015) 5281-2015.
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 aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Kennemerstrand
172,
vergroten van de gebruiksoppervlakte
(03/02/2015) 1685-2015.

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 NoordHolland, 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.

IJmuiden
Willemsbeekweg 7, plaatsen dakkapel (14/04/2015) 3365-2015;
Elzenstraat 30, plaatsen dakopbouw
(09/04/2015) 2485-2015.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 47, kappen
boom (09/04/2015) 4810-2015;
Brederoodseweg 56, verwijderen
draagmuur (13/04/2015) 36372015.

Driehuis
Van den Vondellaan 13, plaatsen
dakkapel (09/04/2015) 2449-2015.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Velserkade 3, wijzigen Skybox
(14/04/2015) 2764-2015;
Wijkerstraatweg 265, plaatsen dakopbouw (09/04/2015) 2487-2015.
Velserbroek
Rijksweg 287, plaatsen 6 vlaggenmasten met banieren (09/04/2015)
719-2015;
Wilhelmina Druckerstraat 3, plaatsen dakkapel (09-04-2015) 29232015.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
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Besluiten (vervolg)
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 26, kappen 5
bomen (10/04/2015) 2306-2015
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 17 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken, gemeen-

te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien
op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten
en vergunningen.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, kunnen
tegen dit besluit binnen een termijn
van 6 weken met ingang van de dag
na die waarop dit besluit ter inzage
is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621,

2003 BR Haarlem. Tevens kunnen
zij de voorzieningenrechter van de
rechtbank 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. Het betreft:
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan
32,
brandveilig gebruik school (10/04/2015)
w14.000552.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Standplaatsen artikel 5:18

IJmuiderslag, IJmuiden van 1 april
tot en 30 september 2015, verkoop
van ijs (01/04/2015);
Winkelcentrum Velserbroek, zaterdag 11 april 2015, informatiestand D
66, Galle Prommenade/ Ster Bastion (08/04/2015) u15.002811.
Evenementen artikel 2:17 APV
Koningsdagviering,
27
april
2015, Grote Hout of Koningsweg
44 Velsen-Noord (10/04/2015)
u15.002367
Kermis IJmuiden, 22 t/m 27 april
2015, Kennemerplein en Kennemerlaan te Ijmuiden (10/04/2015/2015)
u15.000910.

Vergaderingen gemeenteraad donderdag 23 april
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur
2. Schoonenbergzaal
19.30 – 21.00 uur

Concept ontwerp Structuurvisie
Verordening 7e wijziging gewijzigde
Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009

Pauze
4. Raadzaal
21.30 - 23.00 uur
5. Schoonenbergzaal
sen
21.30 - 23.00 uur
6. Rooswijkzaal
21.30 - 23.00 uur

Calamiteitenprotocol Jeugd
KIMO Nederland en België en de relatie met Vel-

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 Carrousel:
Over de agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich
tot uiterlijk woensdag 22 april 2015 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.
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

Ontwikkelingen omgevingsdienst IJmond

Gewijzigd Maatregelenbeleid Participatiewet
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend zij in de vergadering van 7
april 2015 hebben besloten:

- de beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, 1e wijziging vast te

stellen;
- de gewijzigde beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, 1e wijziging in werking te laten treden op
dertien april 2015;
- per gelijke datum de beleidsregels maatregelen Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Vel-

sen in te trekken.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking
op 13 april 2015.
Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is als bijlage in het elektronisch

gemeenteblad gepubliceerd. Tevens
liggen de beleidsregels 12 weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De
beleidsregels worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

Infopagina
16 april 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Vrijmarkt Koningsdag 2015
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen
vrijmarkten worden gehouden.
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.

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

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het
winkelcentrum Velserbroek
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 opgehangen 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.

Kappen van één boom op de Parkweg
Medio 2015 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Parkweg/
Amsterdamseweg.

De provincie Noord-Holland heeft

een subsidie verstrekt voor het aanpassen van de rijstrookindeling tussen ’s Gravenlust te Velsen-Zuid en
de A22, met de daarbij behorende bewegwijzering. Op die manier zal het

verkeer beter doorstromen. Daarnaast wordt ook de linksafstrook
naar ’s Gravenlust verlengd, zodat
er meer auto’s voor het verkeerslicht
opgesteld kunnen worden.

Om die reden wordt de laatste boom
op de Parkweg, binnen twee weken
gekapt. Voor de kap is geen vergunning nodig.

