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velsen - De winnaars van het schoolvoetbaltoernooi Velsen zijn bekend. De winnende teams van de halve finales streden vorige week don-
derdag in het Telstar Stadion tegen elkaar voor de beker. Bij de Meisje E won de Sint Franciscusschool met maar liefst 7-0 van Parnassia. 
Bij de Meisjes D was Parnassia succesvoller: de ploeg won met 4-3 van Sint Franciscus. In de finale van de Jongens E was Het Kompas 1 
net iets sterker dan de Bosbeekschool: 3-2. Bij de Jongens D was Het Kompas ook sterker. Daar werd De Vuurtoren met 4-1 verslagen. (fo-
to’s: Seaport RTV/Ron Pichel)

Dubbele overwinning Het Kompas

Renovatie Velsertunnel 
start over 12 maanden

IJmond - De grootscheepse 
renovatie van de velsertun-
nel begint in april 2016. van-
af dat moment gaat de tunnel 
negen maanden dicht. rijks-
waterstaat gebruikt deze pe-
riode om de doorrijhoog-
te met 12 centimeter te ver-
hogen en de vluchtwegen te 
moderniseren. ook wordt de 
velsertunnel van binnen vrij-
wel volledig vernieuwd.

Eén jaar voor de renovatie zijn de 
voorbereidingen voor de tunnel-
sluiting in volle gang. De meeste 
nadruk ligt op maatregelen om 
de IJmond in 2016 bereikbaar te 
houden. Omdat de Wijkertun-
nel de belangrijkste omleidings-
route is, zorgt Rijkswaterstaat 
voor verbindingswegen van de 
A22 naar de A9 en omgekeerd. 
Dankzij deze wegen kan verkeer 
tijdens de renovatie sneller om-
rijden via de Wijkertunnel.
In januari zijn twee calamitei-
tenbogen in gebruik genomen 
op de knooppunten Velsen en 
Beverwijk. Ook is een start ge-
maakt met de aanleg van vier tij-
delijke keerlussen. Sinds maart 
is er een extra pont over het 
Noordzeekanaal in de vaart, 

rijdt er een shuttlebus van stati-
on Beverwijk naar enkele bedrij-
venterreinen en is er een fiets-
campagne gestart. Deze maat-
regelen komen voort uit een sa-
menwerking van ondernemers, 
de transportsector, inwoners, 
overheden en verschillende or-
ganisaties uit de regio zelf.
Deze zomer staan meer voorbe-
reidingen op het programma. In 
juni begint de inrichting van tij-
delijke extra rijstroken in de Wij-
kertunnel (beide richtingen). Die 
zijn tijdens de renovatie nodig 
omdat de Wijkertunnel dan meer 
verkeer te verwerken krijgt. Ook 
start Rijkswaterstaat de ontwik-
keling van een online portaal. 
Daar kunnen weggebruikers in 
de regio actuele reisinforma-
tie vinden. De Velsertunnel tus-
sen IJmuiden en Beverwijk is bij-

na 60 jaar oud en toe aan groot 
onderhoud. Daarom voert Rijks-
waterstaat vanaf april 2016 een 
grootscheepse renovatie uit. De 
tunnel gaat dan negen maan-
den helemaal dicht. Rijkswater-
staat vergroot de doorrijhoog-
te, bouwt nieuwe vluchtwegen 
en vervangt alle installaties (zo-
als het brandmeldsysteem en 
de ventilatie). Om te zorgen dat 
de tunnel tot aan de renova-
tie veilig blijft, voert Rijkswater-
staat regelmatig extra inspecties 
en onderhoud uit. De renovatie 
moet ervoor zorgen dat het ver-
keer vlot en veilig door de tunnel 
kan blijven rijden. Na de werk-
zaamheden voldoet de Velser-
tunnel, ruimschoots voor 2019, 
aan de nieuwe Tunnelwet. Zie 
ook www.rijkswaterstaat.nl/vel-
sertunnel.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.
 
De oude en voor velen vertrouwde 
Sporthal Zeewijk op de hoek van 
de Planetenweg en de Eenhoorn-
straat is niet meer. IJmuidens eer-
ste sporthal werd in 1969 in ge-
bruik genomen. Ruim 45 jaar heeft 
menig IJmuidenaar via school of 
sportvereniging hiervan gebruik 
gemaakt. Maar de tand des tijds, 
de strengere voorschriften en de 
hogere eisen hebben zich doen 
gelden. De sporthal stond 10 jaar 
geleden al op de nominatie om 
gesloopt te worden in het kader 
van project Groot Helmduin. Vol-
gens dit plan uit 2005 zouden nog 
meer faciliteiten uit de omgeving, 
waaronder de kantine van SVIJ en 
buurthuis de Dwarsligger, moeten 
wijken voor een ‘multifunctionele 
accommodatie’. Dat plan heeft het 
niet gehaald.
In 2011 werd gekozen voor nieuw-
bouw. De oude sporthal was aan 

het einde van zijn bouwtechnische 
levensduur en voldeed niet meer 
aan de hedendaagse hygiëne-, 
sport- en brandveiligheidseisen. 
Het renoveren en uitbreiden van 
de bestaande hal en deze voorzien 
van extra kleedruimten bleek niet 
haalbaar. In het kader van project 
De Ring, een samenwerkingsver-
band tussen de gemeente Velsen 
en Stichting BBV, verrees naast 
de Sporthal aan de Eenhoorn-
straat een complex met daarin 
een nieuwe sporthal, basisschool 
De Zandloper en peuterspeelzaal 
Humpie Dumpie. Eind maart vond 
in de oude hal het laatste sport-
evenement, een volleybaltoer-
nooi, plaats. Daarna is asbest uit 
de gevels verwijderd en is de ech-
te sloop begonnen. Op de plek van 
de oude sporthal wordt binnen en-
kele maanden een ‘beweegplein’ 
aangelegd. Op het plein komt een 
sportveldje, een renbaan en speel-
toestellen. 
De sporters konden sinds eind 
maart al terecht in de nieuwe 
sporthal, waarop inmiddels weer 
het bekende logo met de tussen 
de IJmuider pieren ingeklemde 
bal prijkt. In september wordt het 
nieuwe complex officieel geopend.

Kadertoernooi voor 
Velsense biljarters

Velsen - In Woonzorgcomplex De 
Hofstede in  Velserbroek is maan-
dag het biljarttoernooi om het 
kampioenschap van Velsen be-
gonnen. Het betreft een 38/2 ka-
dertoernooi tussen de kaderspe-
lers die de gemeente rijk is. De 
wedstrijdleiding is in handen van 
Martien de Gier, alom bekend in 
deze biljartregio. Deelnemers zijn 
onder andere Velserbroeker Hein 
Smit (170 punten). Verder spe-
len in deze poule mee organisa-
tor Martin Gravemaker, IJmuide-
naar  (130) en Santpoortenaar 
Joep Duits, die een wildcard heeft 
gekregen. Het toernooi werd ge-

opend door wethouder Floor Bal. 
Vrijdag 24 april om 19.30 uur wor-
den de poulewedstrijden volge-
maakt. Op de slotdag, zaterdag 25 
april, volgen de finaleronde, waar-
na wethouder Annette Baerveldt 
rond 17.30 uur de prijsuitreiking 
voor haar rekening zal nemen.
Het toernooi wordt ondersteund 
door de Gemeente Velsen, Gall 
& Gall van Setten, Zwart Tech-
niek, Ovenbouw Holland en Se-
lect Windows Van der Vlugt. In 
De Hofstede zijn consumpties 
verkrijgbaar tegen aantrekkelijke 
prijzen en is er voldoende ruimte 
voor toeschouwers en bezoekers.

Maaltijden van de Groenhoek
Gezond, vers en lekker

IJmuiden - Een gezonde 
leefstijl begint bij gezonde 
voeding. Tegenwoordig grij-
pen we uit gemakzucht vaak 
naar ongezonde produc-
ten, terwijl gezond eten ei-
genlijk helemaal niet zo in-
gewikkeld is. De Groenhoek 
in IJmuiden maakt het zelfs 
super eenvoudig met een 
ruim assortiment complete, 
vers bereide maaltijden.

Al bijna 35 jaar lang is de Groen-
hoek een begrip in IJmuiden. 
De specialist in aardappelen, 
groente en fruit heeft een vaste 
standplaats aan de Planeten-
weg en opende zes jaar gele-
den een winkel aan de Ceder-
straat. Daar worden inmiddels 
ook dagelijks verse maaltijden 
bereid, die hun weg vinden 
naar particulieren, bedrijven en 
zorginstellingen. Onlangs werd 
de keuken van het bedrijf ge-
heel vernieuwd, zodat nog be-
ter kan worden ingespeeld op 
de groeiende vraag naar ge-
zonde maaltijden op basis van 

dagverse producten. Van nieu-
we spoelbak tot verlaagd pla-
fond met moderne LED-ver-
lichting, in de nieuwe keuken 
ontbreekt het aan niets. De ge-
heel vernieuwde kookunit is in-
middels in gebruik genomen, 
hier wordt door een team van 
zeven medewerkers alles vers 
bereid. 
Natuurlijk staat traditione-
le Hollandse kost op het me-
nu, zoals hutspot of stamppot 
boerenkool, maar ook macaro-
ni, nasi, bami en lasagne wordt 
er op ambachtelijke wijze ge-
maakt met uitsluitend gezonde 
verse producten als basis. Het 
aanbod varieert regelmatig, 
voorziet in een grote behoefte 
en kan in de toekomst ook on-
line worden besteld. Bestellen 
kan nu nog alleen telefonisch: 
0255-520411. De winkel aan 
de Cederstraat is zes dagen per 
week geopend, de standplaats 
aan de Planetenweg alleen op 
maandag, woensdag en vrij-
dag. email: de-groenhoek@
hetnet.nl

Geen kamerverhuur 
in huurwoning

Velsen – In de meeste delen 
van Velsen is het al goed gere-
geld, maar in Santpoort-Noord 
en IJmuiden-Oost nog niet hele-
maal: kamerverhuur in huurwo-
ningen. Een huurwoning met de 
bestemming wonen wordt toege-
wezen aan een gezin of bewoner 
die de woning niet mag onder-
verhuren of opsplitsen in kamers 
die worden verhuurd aan derden. 
In de nieuwe Huisvestingswet 

is dit goed geregeld, deze gaat 
in op 1 juli 2015. Deze verorde-
ning wordt samen met de regio 
IJmond en Zuid-Kennemerland 
vastgesteld. In Santpoort-Noord 
en IJmuiden-Oost is deze nieu-
we verordening nog niet in het 
bestemmingsplan opgenomen, 
maar daar wordt nu hard aan ge-
werkt. Zodra het voorbereidings-
besluit ter inzage wordt gelegd is 
dit in werking getreden.

www. .nl

www. .nl
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Donderdag 
23 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Boer wil betere (IJmuidense) 
vrouw’. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
24 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Museumweek toegang slechts 
1 euro. 13.00-17.00 uur: doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Woning-
gezocht!’ Over de verrassen-
de en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. 
Merain Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Gentleman’s Rule. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Veeking speelt 
‘Labyrinth’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
25 april

Stekken ruilen bij ATV De Hof-
geest, Spekkenwegje 2 Sant-
poort-Noord. Aanvang 09.30 
uur.
Open dag bij Roeivereniging 
De Stern, Sluiseiland IJmuiden. 
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Voorjaarsmarkt Verpleeghuis 
Velserduin, Scheldestraat 101. 
Van 10.30 tot 15.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Exposi-
tie Wouter Piersma in de Tiny 
Prinszaal en expositie ‘Redders 
van boven’. 
Telstar-RKC Waalwijk. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Sketchshow ‘Löyly’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Veeking speelt 
‘Labyrinth’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
26 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Paranormale beurs Samma 
Saya, Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3 IJmuiden. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Exposi-
tie Wouter Piersma in de Tiny 
Prinszaal en expositie ‘Redders 
van boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Museumweek toegang slechts 
1 euro. 13.00-17.00 uur: doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Woning-
gezocht!’ Over de verrassen-
de en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. 13.00-17.00 
preparateur Ron Philippo geeft 
gratis doorlopende demon-
stratie van het preparateusam-
bacht. 13.30-15.30 maak je ei-
gen collectiestuk voor kinderen 
(1,50 - 3,50) prijzen afhankelijk 
van het collectiestuk.
Spaans en Zuid-Amerikaans 
liedrecital in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Optreden The bootleg blues 
Company bij Café Bartje Bo-
ven, Hoofdstraat 150 Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur. 
Optreden Boulesbluesband 
in Café De Wijk, Alkmaarseweg 
in Beverwijk. Aanvang 21.00 
uur. Toegang gratis.

Maandag
27 april

Koningsdag. Zie voor pro-
gramma elders in deze krant.

Dinsdag
28 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Viggo Waas met 
‘Cruijff en Pipo’. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag
30 april

Koffieconcert met Vitaal en 
Oud Goud in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof 30 IJmuiden. Aan-
vang 12.00 uur. Toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage welkom.
Zee- en Havenmuseum is ge-

opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Exposi-
tie Wouter Piersma in de Tiny 
Prinszaal en expositie ‘Redders 
van boven’. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Museumweekend toegang 
slechts 1 euro. 13.00-17.00 uur: 
doe- en ontdektentoonstelling 
‘Woninggezocht!’ Over de ver-
rassende en slimme woonvor-
men van dieren in ons land. 
13.30-15.30 lenteknutselen, 
nestje of vogelhuisje, 1,50. 
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6,- per kind. 
Opgeven via carla_schut@hot-
mail.nl.

RTVSeaport.nl 
TV: Ziggo 40  Radio: 107.8 FM
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de lokale omroep voor Velsen

Velsen-Zuid – Spaarnwoude 
mag zich verder ontwikkelen als 
festivalgebied, zo heeft de ge-
meenteraad van Velsen besloten 
in de Visie op Velsen. Dit gebeurt 
op verzoek van Recreatieschap 
Spaarnwoude. 
Nu worden samen de nodige 
ruimtelijke, ecologische en ver-
keerstechnische procedures op-
gestart om invulling te geven aan 
dit plan. Daarbij worden bewo-
ners en bedrijven in en rond dit 
gebied niet vergeten. Het Recre-
atieschap heeft vijf locaties op-
gegeven waar zij mogelijkheid 
ziet voor evenementen. Door de 
nieuwe evenementen kan Vel-
sen zich beter op de kaart zetten. 
Ook hoopt het Recreatieschap 
meer inkomsten te krijgen om 
het gebied te beheren en verder 
te ontwikkelen. Na onderzoek 
naar de haalbaarheid is besloten 
te kiezen voor evenementen met 
een maximum van 45.000 bezoe-
kers. Daarvoor zijn wel enkele 
ontheffingen en maatregelen no-
dig. Voor meer bezoekers zouden 
meer maatregelen nodig zijn, zo-
als een extra afrit van de A9. Mo-
gelijk zal in een later stadium zal 
worden gekeken naar evene-
menten met maximaal 70.000 be-
zoekers. Door meer evenemen-
ten kan overlast ontstaan voor 
wandelaars en fietsers. Daarom 
wordt gekeken naar mogelijkhe-
den deze overlast te beperken. 
Alle plannen zijn nog afhankelijk 
van vergunningverlening door de 
provincie en het ministerie. Met 
name de ontheffing flora- en fau-
na is een onzekere factor. 

Meer events in 
Spaarnwoude

Na regen komt zonneschijn
Ook bij De Heerenduinen
IJmuiden - Een grotendeels ver-
regende open dag op 29 maart 
was voor het bestuur van tennis-
verenging LTC De Heerenduinen 
aanleiding om op zaterdag 18 
april de poorten van het prach-
tige park nogmaals te openen 
voor geïnteresseerden. 
Onder de noemer snuffel-ken-
nis tennis werden leden uitgeno-
digd nieuwe tennistalenten mee 
te nemen naar de oude Vinken-
baan. En ook dit keer ging het 

spreekwoord weer op: de regen 
van open dag deel 1 was snel 
vergeten tijdens deze open dag 
deel 2. 
Onder het genot van een heer-
lijk zonnetje konden jeugdige 
tennisliefhebbers een balletje 
slaan met de trainers van Tennis-
school Kennemerland en wer-
den er  weer een behoorlijk aan-
tal nieuwe leden door de leden-
administratie bijgeschreven. Zie 
ook www.ltcdeheerenduinen.nl.

Vletterlieden 
Voetbaltoernooi 2015

Driehuis - Op woensdag 29 april 
organiseren de Vletterlieden al-
weer voor de 38ste keer het jaar-
lijkse nautische voetbaltoernooi. 
Sinds 2013 is er gekozen voor 
een nieuwe locatie, namelijk het 
voetbalterrein van Waterloo. Dit 
heeft de afgelopen jaren voor ve-
le goede reacties gezorgd, daar-
om zal dit jaar eveneens het toer-
nooi plaatsvinden in Driehuis.
Het Vletterliedentoernooi is één 
van de oudste maritieme voetbal-
toernooien in ons land. De deel-
nemende teams hebben bijna al-
lemaal een binding met het water, 
maar net als voorgaande jaren 
zijn ook de politie en brandweer 
weer van de partij. Vorig jaar ging 
het team van de All Stars met 
de beker naar huis. Dit jaar zul-

len de overige teams er weer al-
les aan doen de welbegeerde titel 
in de wacht te slepen. De teams 
bestaan uit zeven spelers en er 
wordt gespeeld in de breedte van 
het veld. Door deze opzet is een 
spektakel verzekerd. De alom be-
kende viskraam van de gebroe-
ders Emmelot zal de deelnemers 
en bezoekers weer van de lekker-
ste gebakken vis voorzien. Ook 
dit jaar vindt er weer een mooie 
loterij plaats met als hoofdprijs 
een minicruise naar Newcastle. 
Om het feest compleet te ma-
ken zal er vanaf 13.00 uur een 
DJ muziek draaien. Kortom, voor 
een dag van voetbal en gezellig-
heid bent u van harte welkom van 
10.30 tot circa 18.00 uur op het 
Waterloo-terrein in Driehuis.

Getuigen gezocht
IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van een mishan-
deling die vorige week vrijdag-
avond plaats had gevonden 
op de Kanaalstraat ter hoog-
te van de Helmstraat in IJmui-
den. Drie jongens op een blau-
we en een zwarte scooter wer-
den rond 19.45 uur agressief 
naar een IJmuidenaar die langs 
het drietal fietste over de Ka-
naalstraat. Zonder duidelijke re-
den kreeg de IJmuidenaar klap-
pen, waardoor hij letsel opliep, 
waaronder een tand door zijn lip, 
rug- en hoofdklachten. Toen het 
drietal zag dat een man getuige 
was van de mishandeling van de 
IJmuidenaar en toen de getuige 
naar jongens schreeuwde dat hij 

eraan kwam, vluchtte het drietal 
weg. Deze getuige hielp de jon-
gen, waarop de jongen zijn weg 
naar huis kon vervolgen. De po-
litie is op zoek naar het drie-
tal en heeft een onderzoek in-
gesteld om de daders van deze 
laffe mishandeling op te sporen. 
Signalement van de drie daders: 
Allen blank uiterlijk, in de leeftijd 
van 20-25 jaar, een was onge-
veer 1.50-1.60 meter lang, twee 
van het drietal waren ongeveer 
1.80 meter. Weet u iets af van 
deze mishandeling? Meldt het 
dan s.v.p. bij de politie in IJmui-
den via 0900-8844 (lokaal ta-
rief). Liever anoniem? Belt u dan 
met Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000.









23 april 20158

Praktijk Tao Dao 
Hooikoorts en 
acupunctuur

Velsen - Het voorjaar is in vol-
le gang. Voor de meeste men-
sen een heerlijke tijd, maar voor 
hooikoortspatiënten vaak een 
lastige periode. Wat kun je er te-
gen doen? In de praktijk van An-
nemarie Visser kunnen mensen 
met hooikoortsklachten terecht 
voor een behandeling op ba-
sis van acupunctuur. Deze eeu-
wenoude, van oorsprong oos-
terse behandelmethode is ge-
baseerd op de vijf elementen 
(of: vijf bewegingen) in onze na-
tuur. Ze kunnen worden gezien 
als een uitbreiding van de yin en 
yang theorie; alles wat in de na-
tuur voorkwam (o.a. de seizoe-
nen) werd gezien als met el-
kaar samenhangende verschijn-
selen met een cyclisch karakter. 
Zo staat het houtelement voor 
lente en refereert daarmee aan 
‘het ontstaan’, ‘in beweging ko-
men’ en ‘groeien’. Later werd de 
vijf elemententheorie ook toege-
past in de Chinese geneeskun-
de. De vijf elementen zijn wa-
ter, hout, vuur, aarde en metaal. 
Elk element bestaat uit twee or-
ganen; een yin- en een yangor-
gaan. Het element hout bestaat 
uit de lever (yin) en de galblaas 
(yang). In de lente komt de na-
tuur in beweging, alle gewas-
sen gaan groeien en bloeien en 
hun stuifmeel wordt verspreid. In 
de lente is de energie van de le-
ver en galblaas op zijn top. Hooi-
koorts kan gezien worden als het 
niet vloeiend overgaan van win-
ter (nier- en blaasenergie) naar 
lente, hierdoor ontstaan klach-
ten zoals rode, jeukende, tra-
nende ogen, niezen en jeuken-
de oren. Andere, niet seizoens-
gebonden klachten, die ontstaan 
als de leverenergie uit balans is, 
zijn hoofdpijn, menstruatiestoor-
nissen, borstontsteking, duize-
ligheid, tremoren, stemmings-
wisselingen en brandend maag-
zuur. Al deze klachten zijn goed 
te behandelen met acupunctuur.
Meer weten? Neem contact op 
met Annemarie Visser van Tao 
Dao Acupunctuur, telefoon 06-
42851717 of taodao@hotmail.
com.

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 26 april zal 
er een bijzondere paranorma-
le beurs plaatsvinden. Voor het 
eerst in de geschiedenis van 
Samma Saya zal er voor de be-
zoekers een gratis zaal readijn 
plaatsvinden door het vermaar-
de Haarlemse Medium Greet 
Vermeulen. De beurs zal plaats-
vinden in Zalencentrum Velser-
duin, Velserduinplein 3.
De openingstijden zijn van 11.00 

tot 17.00 uur. Iets na het middag-
uur zal Greet Vermeulen één van 
haar gratis zaalreadingen doen 
in het bovengelegen zaaltje (let 
op er is geen lift aanwezig). De 
entree bedraagt 5 euro per per-
soon. De consulten zijn rond de 
12,50 euro per persoon. Kinde-
ren onder de 11 jaar hebben, 
mits onder begeleiding, gratis 
toegang. Zie ook www.samma-
saya.com.

Raad steunt 
herbenoeming Weerwind

Velsen - De gemeenteraad van 
Velsen heeft unaniem besloten 
om een positieve aanbeveling 
voor herbenoeming van burge-
meester Franc Weerwind naar de 
minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
te sturen.
De voorbereidingscommissie 
herbenoeming burgemeester, 
bestaande uit alle fractievoorzit-
ters van de gemeenteraad, had 
de taak om de herbenoeming 
voor te bereiden. Henk Wijkhui-
sen, voorzitter van de voorberei-
dingscommissie, deelde het be-
sluit over de positieve aanbe-
veling mee tijdens de openbare 
raadsvergadering van afgelopen 
maandag.
Met het vaststellen van een posi-
tieve aanbeveling is een belang-
rijke stap gezet in het proces van 
herbenoeming voor een tweede 
ambtsperiode van zes jaar voor 
burgemeester Franc Weerwind. 
Zijn eerste ambtstermijn eindigt 
op 16 september 2015.
De Commissaris van de Koning 
van Noord-Holland stuurt zijn 
advies en de positieve aanbeve-
ling van de gemeenteraad van 
Velsen door aan de minister van 
BZK. Op basis hiervan doet de 

minister van BZK een voordracht 
aan de Koning. Na instemming 
van de Kroon zal burgemeester 
Franc Weerwind bij Koninklijk 
Besluit worden herbenoemd als 
burgemeester van Velsen. (foto: 
Gemeente Velsen)

Herdenking Tata Steel
IJmuiden - Op maandag 4 mei 
vindt bij Tata Steel de herden-
king plaats van alle burgers en 
militairen die sinds de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen 
in oorlogssituaties en bij vredes-
missies. 
Hans Fischer (directeur Tata 
Steel in IJmuiden en Chief Tech-
nical Officer van Tata Steel in Eu-
ropa) en een vertegenwoordiger 
van de Centrale Ondernemings-
raad zullen namens directie en 
medewerkers van Tata Steel in 
Nederland een krans leggen bij 
het oorlogsmonument aan de 
Wenckebachstraat. Zij leggen 
ook een krans bij het gedenk-
teken ter herinnering aan de 
dwangarbeiders uit de oorlogs-
jaren. Tijdens de herdenkings-

bijeenkomst wordt in het bijzon-
der stilgestaan bij de 69 mede-
werkers van het staalbedrijf die 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log zijn omgekomen. Hun namen 
staan op het oorlogsmonument. 
Leerlingen van basisschool De 
Triangel uit Velsen-Noord wonen 
de plechtigheid bij. Twee leerlin-
gen dragen een gedicht voor. Ta-
ta Steel nodigt iedereen die be-
langstelling heeft uit om de her-
denking bij te wonen. 
De herdenking begint om 9.45 
uur en eindigt om 10.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid om 
koffie te drinken in het Hoog-
ovens Museum. 
Leden van het Tata Steel Orkest 
zullen de plechtigheid begelei-
den. 

Jacqueline Sneekes-Pols 
loopt voor KWF

Velsen - Vorig jaar liep Jacque-
line Sneekes-Pols voor de eer-
ste keer de Nijmeegse Vierdaag-
se gelopen. ,,Een met een donke-
re rand, in verband met de ramp 
met de MH17’’, herinnert ze zich 
nog goed. ,,De laatste warme dag, 
met temperaturen van rond de 35 
graden, liepen we door Cuijk. Een 
plaatsje waar een heel gezin is 
omgekomen. Het was zowel fysiek 
als mentaal een hele zware dag en 
na afloop van de Vierdaagse zei ik 
dan ook: Ik ben gek dat ik dit heb 
gedaan, dit doe ik nooit meer!
Maar na enkele dagen waren de 
voetjes weer genezen en het be-
gon toch weer te kriebelen. Na de 
zomervakantie ging ik weer lekker 
aan de wandel en trainen, trainen 
en nog eens trainen, want Nijme-
gen was toch eigenlijk een hele 
belevenis en wellicht voor herha-
ling vatbaar.
Zo links en rechts om mij heen 
krijgen steeds meer mensen de 
ziekte kanker. Ze vechten en over-
leven het, maar helaas zijn er ook 
zeer dierbare mensen van mij die 
het gevecht hebben verloren. Toen 
ik op social media de link voorbij 
zag komen om voor 10 cent voor 
elke gelopen kilometer sponsors 
te zoeken voor het KWF aarzelde 
ik geen moment en gaf me op.
Nu zou ik zo graag een grote 
groep mensen willen vragen mij 

voor 4 dagen a 40 kilometer te 
willen sponsoren, zodat ik straks 
een prachtig bedrag kan overhan-
digen aan het KWF. Dan kan  er 
nog meer onderzoek worden ge-
daan voor onszelf, onze naasten, 
kinderen, kleinkinderen en wel-
licht achterkleinkinderen.
Vanaf 16 euro kan u via de link 
http://devierdaagsesponsorloop.
nl/kwf-kankerbestrijding.nl de jn 
naam Jacqueline Sneekes - Pols 
intoetsen en mij helpen om mijn 
missie van dit jaar waar te maken 
en als Velsenaren onze gemeente 
op de kaart te zetten in Nijmegen. 
Zo kunnen we ook tonen waar 
een kleine plaats wellicht groot in 
kan zijn.’’

25 April open dag 
5 Jaar The Body Manager
IJmuiden – Tanya Verhoef  heeft 
in 5 jaar haar bedrijf The Body 
Manager aan Zeewijkplein 33 
uitgebouwd tot een cosmetisch 
centrum.
Verhoef: ,,Ik ben gestart met een 
voetverzorgingsbedrijf. Als me-
disch pedicure behandel ik al 
jaren de diabetische en reuma-
tische voet. Verder is het bedrijf 
uitgebreid met de schoonheids-
salon van Roos Broek met als 
specialisatie permanente make-
up en kunt u terecht voor botox, 
fillers en caci-behandelingen bij 
cosmetisch arts Eric de Weerdt 
en caci-specialist Peter van der 
Zee. Ook voor diverse massa-
ges, waaronder de spectaculai-
re Hamman massage, kunt u te-
recht bij The Body Manager.’’
Op de open dag zijn er diverse 
aanbiedingen en kan men een 

aantal behandelingen zelf on-
dergaan.
Er zijn onder andere demonstra-
ties van de lipolaser en de cry-
olipolyse voor lokale vetverbran-
ding.
Op de open dag worden alle vra-
gen over pedicure, permanente 
make-up, manicure en huidver-
zorging deskundig beantwoord. 
Ook kunt u dan alles te weten 
komen over botox en fillers en 
hoe u lokaal vet kwijt kunt raken. 
Wilt u als model een behandeling 
meemaken dan kunt u zich hier-
voor opgeven via 06-48774261.  
Zaterdag bent u van 12.30 uur 
tot 17.30 uur van harte welkom 
bij The Body Manager aan het 
Zeewijkplein 33 te IJmuiden. 
Voor het programma van de de-
monstraties  zie de advertentie 
elders in dit blad.
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Soellaart bestaat 115 
jaar en pakt groots uit

Haarlem - Toen overovergroot-
vader 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 beken-
de naam in Haarlem en omstre-
ken omdat het familiebedrijf een 
rijke historie heeft. De winkel is in 
1900 begonnen als schoenmake-
rij en rond 1950 is het assortiment 
uitgebreid met sport- en kam-
peer-artikelen. De winkel was 
toen inmiddels al verhuisd van de 
5 Hoek naar de Kleine Houtstraat. 
Toen de derde generatie Soel-
laart verder ging met het bedrijf 
heeft Soellaart ook nog een peri-
ode een filiaal aan de Schouwtje-
slaan gehad. De derde generatie 
heeft rond 1980 de schoenmake-
rij afgestoten en is verder gegaan 
in de Kleine Houtstraat met kam-
peer-, outdoor- en bergsportarti-
kelen. Ook is in deze periode een 
forse uitbreiding gedaan aan de 
panden waarbij de achtergele-
gen tuin werd bebouwd. Het ging 
goed met het bedrijf maar in de 
winterperiode had Soellaart niet 
genoeg assortiment om te kun-
nen bestaan. In het jaar 1999 
heeft Soellaart daarom het as-

sortiment uitgebreid met winter-
sportartikelen. Vanaf toen kon 
het bedrijf vier seizoenen per jaar 
producten verkopen voor alle 
soorten buitenactiviteiten. 
Omdat de panden in de Klei-
ne Houtstraat te krap werden 
door het grote assortiment zijn 
de broers Jan en Henk Soellaart 
op zoek gegaan naar expansie-
mogelijkheden. In 2010 kwam er 
een pand vrij aan de Gedemp-
te Oude Gracht en konden ze dit 
pand ook aan de bestaande pan-
den koppelen. Door deze uitbrei-
ding is de zichtbaarheid van het 
bedrijf enorm verbeterd en heeft 
Soellaart Outdoor en Wintersport 
nu een verkoopoppervlakte van 
2000 m2. Inmiddels dient de vijf-
de generatie Soellaart zich alweer 
aan en is de continuïteit van het 
bedrijf verzekerd. 
Henk en Jan Soellaart willen de-
ze feestelijke gebeurtenis niet zo-
maar voorbij laten gaan en orga-
niseren van 20 tot en met 25 april 
een feestweek. Deze week heb-
ben ze diverse aanbiedingen en 
op zaterdag 25 april is er voor ie-
dereen taart , koffie, thee en li-
monade. 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.

IJmuiden – Na werkzaamhe-
den aan de gasleiding langs de 
Noord Arcade werden omwo-
nenden geconfronteerd met al-
lerlei achtergelaten materialen. 
Raadslid Peter Stam van fractie 
PWZ heeft hierover direct vragen 
gesteld aan het college. Er wordt 
nu gevreesd voor de periode dat 
de Lange Nieuwstraat wordt ge-
renoveerd en de gevolgen voor 
omwonenden, bezoekers en 
winkeliers. Het college heeft ge-
antwoord dat na de melding di-
rect is opgeruimd en dat loslig-
gende materialen achter hek-
ken zijn geplaatst. Zij antwoord-
den ook dat met elke aannemer 
afspraken worden gemaakt over 
het opruimen. Stam vraagt naar 
de status van motie 44/2014 over 
het BLVC plan voor de herinrich-
ting van de Lange Nieuwstraat. 
BLVC staat voor een plan voor 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie tij-
dens de bouw. In een stad als 
Amsterdam wordt dit bij allerlei 
werkzaamheden vastgesteld. In 
de gemeente Velsen is het BLVC 
plan dan wel niet standaard, 
maar worden per project afspra-
ken gemaakt over deze zaken en 
is dit zelfs onderdeel van de gun-
ningsvoorwaarden.

Slordige 
oplevering

Santpoort-Noord - Op donder-
dag 30 april is er weer een kien-
middag in het nieuwe Dorpshuis 
het Terras. Het kienen begint om 
13.30 uur. De kosten zijn 2 eu-
ro. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen. Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17. Meer weten? Bel 023-
3031228.

Kienen bij 
Het Terras

Oranjefonds-
collecte ook in 
Velsen-Noord

Velsen-Noord - Voor het eerst 
is er een landelijke Oranje-
fonds-collecte in de week van 
Koningsdag. Wijkcentrum De 
Mel-Watervliet collecteert met 
de vrijwilligers mee met de col-
lecte in Velsen-Noord. Van het 
opgehaalde bedrag krijgt het 
wijkcentrum de helft en dit geld 
wordt gebruikt voor de aankle-
ding van het nieuwe gebouw. 
De andere helft van de op-
brengst besteed het fonds aan 
sociale initiatieven in Noord 
Holland, denk bijvoorbeeld aan 
Burendag, een initiatief van het 
Oranjefonds. Alles wordt zo be-
steed en alles blijft dichtbij. De 
vrijwilligers van wijkcentrum De 
Mel-Watervliet komen in Vel-
sen-Noord op dinsdag 28 april 
en donderdag 30 april in de 
avond collecteren.

Inloop op Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld organi-
seert op woensdag 29 april een 
inloopavond. Geïnteresseerden 
kunnen zonder afspraak van 
18.30 tot 21.00 uur binnenwan-
delen om vragen te  stellen. 
,,Wilt u meer weten over de in-
vulling van een plechtigheid, of 
de verschillende opbaarmoge-
lijkheden? Of bent u benieuwd 
naar de opties op het gebied van 
eeuwigdurende graven, gedenk-

tekens, (urnen)graven of assie-
raden? Dan bent u van harte 
welkom’’, aldus een medewer-
ker van Westerveld. ,,Wij vertel-
len u graag over alle mogelijkhe-
den die Westerveld biedt.’’
Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. 
Westerveld organiseert daarom 
elke laatste woensdag van de 
maand een inloopavond. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

Bestemmingsplan 
Santpoort-Noord

Santpoort-Noord – Elke tien 
jaar worden bestemmingsplan-
nen aangepast. Voor het Startdo-
cument Santpoort-Noord is vo-
rig jaar aan bewoners gevraagd 
of zijn (ver)bouwplannen hadden. 
Er zijn 15 reacties binnengeko-
men, waarop is geantwoord. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om dakka-
pellen en op- en uitbouwen. Als 
dit in lijn is met bestaande bebou-
wing is dit mogelijk. Korenmolen 
de Zandhaas wil de heg aan de 
voorzijde verplaatsen. Aan Hoofd-
straat 170-172 wil men meerde-
re woon-winkelunits bouwen, dat 
kan onder bepaalde voorwaarden. 
Ook het uitbreiden met een aero-
biczaal aan de achterzijde van St. 
Martinstraat 14 wordt toegestaan, 
bovendien wordt de bestemming 
uitgebreid naar wonen en ande-
re publiekgerichte dienstverle-
ning; horeca wordt hier niet mo-
gelijk gemaakt. De bewoner van 
Rijksweg 262 verzoekt om toe-
stemming voor een geluidswal in 
het verlengde van de buren, ook 
dit wordt toegestaan.
In het nieuwe bestemmingsplan 
wordt een ontwikkellocatie ge-
noemd, dat het voormalige pand 
van het Motorhuis met benzine-
station aan Hoofdstraat 262. Eige-
naren zijn De Mooie Stad CV, van 
BAM Woningbouw en Ymere. Al 
in 2006 zijn aan de ontwikkeling 
randvoorwaarden gesteld. Er werd 
toen woningbouw toegestaan, 
met aan de Hoofdstraat bij voor-
keur voor senioren geschikte wo-
ningen of appartementen en aan 
de Wüstelaan eengezinswoningen, 
vrijstaand of twee onder een kap. 
De Mooie Stad CV heeft een ver-
zoek ingediend voor het realiseren 
van woningen die gedeeltelijk on-

derdeel uitmaken van een instel-
ling die zorg verleent, eventueel 
gecombineerd met beperkte me-
dische functies, in de vorm van ap-
partementen of eengezinswonin-
gen. Ook wil men particuliere ka-
velbouw mogelijk maken. Het col-
lege vindt dat de eerder opgestel-
de voorwaarden voldoende moge-
lijk maken. Er wordt wel tegemoet 
gekomen aan de vraag om even-
tueel maatschappelijke zorg te re-
aliseren. 
Stichting Santpoort heeft ge-
vraagd om de groene scheg aan 
de Valckenhoeflaan groen te hou-
den. Momenteel is hier tijdelijk de 
Bosbeekschool gevestigd. Het col-
lege heeft geantwoord dat er wel-
iswaar geen concrete bouwplan-
nen zijn voor deze grond, maar 
dat deze locatie bestemd blijft als 
bouwlocatie.
De gemeente is verder voorne-
mens de archeologische waarde 
van Santpoort-Noord te bescher-
men. Voor scholen moeten ruim-
te krijgen voor voorzieningen als 
een noodlokaal. Er komen in het 
bestemmingsplan meer moge-
lijkheden voor bijgebouwen zo-
dat mensen langer thuis kunnen 
blijven wonen. Station Santpoort-
Noord krijgt een duidelijkere func-
tie als toegangspoort tot het nati-
onaal park. De bomen- en groen-
structuren moeten behouden en 
beschermd worden.
Tenslotte lopen er in Santpoort-
Noord op verscheidene locaties 
handhavingsacties. In enkele ge-
vallen kan besloten worden dat 
deze overtredingen legaal worden. 
Dan moeten eigenaren wel hier-
voor een vergunning aanvragen 
nadat het bestemmingsplan van 
kracht is geworden.
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Driehuis
Aagtenvonklaan
10.00  Koffi e met koninklijk gebak 
10.00  Inschrijven Bosloop 
10.15  Melden verklede kinderen bij de jury
 Thema: Beestachtig oranjefeest 
10.30  Aubade, onder begeleiding van Soli en vlag hijsen 
11.00  Start Bosloop, aansluitend prijsuitreiking op het podium 
11.00  Rommelmarkt voor kinderen (tot 14.00 uur) 
11.00  Prijsuitreiking verklede kinderen 
11.00  Jurre’s achtergrondmuziek 
11.30  Kindervoorstelling Martijn Martell 
12.00  Ophalen snoep- en spelletjeskaarten 
12.15  Kinderspelen (tot 13.45 uur) 
12.30  Optreden steltperformer De Royal Angel 
14.00  Prijsuitreiking kinderspelen 
14.15  Open podium (tot 16.15 uur) 
16.30  Muziek: The Local Boyzz
20.30 Einde

Velsen-Zuid 
Van Tuyllplein
10.30 Verzamelen
11.00 Opening
          • Zingen van het Wilhelmus
         • Vlag hijsen
         • Ecoballonnen oplaten
         • Limonade / versnapering
         • Koffi e / oranjedrankje
11.45 Start van de kinderspelen (tot 13.45 uur)
14.00 Programma voor mannen met (spier)ballen
15.00 Muziek: YESZ! & DJ Sem
20.30 Einde

Santpoort-Zuid, 
‘t Brederode Huys
11.00 Vlaghijsen, Wilhelmus en ballonnen oplaten

Santpoort-Noord, 
Broekbergenlaan/Hoofdstraat
09.00 Luiden van de Santpoortse kerkklokken
09.45 Verzamelen voor ‘Hocus Pocus’ kinderoptocht
10.00 Optocht vanaf de Naaldkerk 
 met dweilorkest De Kinkeluters
10.30 Aankomst kinderoptocht op het feestterrein
11.00 Toespraken, vlaghijsen en Wilhelmus
 Aansluitend ballonnenwedstrijd
11.15 Inschrijving voetbalactiviteiten en dorpsspel
11.30 Voetbal (4-14 jaar)
 Goocheltrucs (6-16 jaar)
 Knutselactiviteiten (3-10 jaar)
 Schminken, zandbak en luchtkussens
12.00 Kinderboerderij
12.15 Goochelshow van Goochelaar Gerhard
13.30 Dorpsspel ‘Hocus Pocus’
15.45 Prijsuitreiking Dorpsspel
16.00 Muziek: Full Count
20.00 Einde

Kermis op Kennemerplein 
Woensdag 22 april start op het Kennemerplein de traditionele Koningskermis. Dit jaar is de 
kermis zes dagen. Er is volop vertier voor alle leeftijden. Met attracties zoals de vliegende 
bank, botsauto’s, kindermolen, buggy’s, grijpautomaten, oliebollen en meer staat er voor ie-
dereen weer een leuke kermis die ook nog betaalbaar is.
De kermis is op woensdag, zaterdag en zondag om 13.30 uur open. Op donderdag en vrij-
dag om 15.00 uur. Maandag 27 april, Koningsdag, start de kermis om 13.00 uur. Om het 
kermisvieren nog leuker te maken staan elders in deze krant voordeelbonnen die u uit kunt 
knippen en inleveren bij de verschillende attracties voor extra korting.
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Regels voor vrijmarkten
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, ook in Velsen. In het centrum van IJmuiden en Velserbroek 
bieden kinderen en volwassenen hun spulletjes aan. De gemeente stelt daar een aantal voor-
waarden aan om ervoor te zorgen dat er geen brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan en 
dat ook de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. Ook aan de belangen van ondernemers 
die hun winkels willen openen wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens Koningsdag is bedoeld voor 
kinderen en volwassenen en niet bestemd voor commerciële doeleinden. Daarom heeft de ge-
meente een aantal voorwaarden opgesteld, zodat de vrijmarkt voor iedereen een leuke belevenis 
wordt. Deze zijn te vinden op de Infopagina en op www.velsen.nl.

Magische 
Koningsdag in 

Santpoort-Noord
Nog een paar dagen te gaan en we staan vol in het 
feest van Koningsdag. Het Oranjebestuur van Sant-
poort-Noord biedt jong en oud op 27 april een specta-
culaire feestdag met een uitgebreid programma bar-
stensvol activiteiten. 

In het thema Hocus Pocus spelen de kinderen deze 
dag een belangrijke rol. Naast de kinderoptocht en de 
vele kinderactiviteiten is er dit jaar ook een goochel-
show. Eerst mogen de kinderen zelf hun ingestudeer-
de trucs op het podium vertonen, waarna een goo-
chelvoorstelling volgt. Goochelaar Gerhard steelt de 
show! Verder zijn er ondermeer het penaltyschieten, 
de panna, schminken, knutselen en is er het gezellige 
dorpsspel voor de hele familie.

Natuurlijk gaat deze dag ook gepaard met traditione-
le gebeurtenissen. Zo wordt de Nederlandse vlag ge-
hesen onder begeleiding van het 
Wilhelmus en kan er geproost 
worden met oranjebitter en een 
oranjesoes. Gedurende de he-
le dag is er catering aanwezig op 
het Oranjeplein.

De feesttent op het Oranjeplein 
biedt live muziek. De 10-koppige 
Santpoortse band Full Count ver-
zorgt hier tot 20.00 uur een spec-
taculair optreden in de feesttent. 
Gewoon gezellig bijkletsen onder 
het genot van een drankje kan 
natuurlijk ook.

Zie ook www.ovsn.nl

Feest op de 
Kennemerlaan 

Traditiegetrouw is het op de Kennemer-
laan een gezellige boel tijdens Konings-
dag. Bij Café  Cheers en MoJo’s wordt 
een terras en een buitenpodium opge-
bouwd. Hier treden achtereenvolgens 
Matt Jaxxon en Spank’d op. Na 19.00 
uur verplaatst het feest zich naar bin-
nen, waar DJ Kees (Cheers) en DJ Jack 
Blok (MoJo’s) gezellige muziek draai-
en. Bij Café  IJmuiden in de Willem Ba-
rentzstraat (zijstraat van de Kennemer-
laan) gaat het feest vanaf 15.30 uur los 
met Arwin Carati. 

Op Konings nacht - de avond vooraf-
gaand aan Koningsdag - is DJ Dave te 
gast in Café  ‘t Centrum en zorgen Jill, 
Yanni en Fred Post voor een oranje ge-
kleurd feest in Café  IJmuiden. Iets ver-
derop, in Café ’t Kottertje, luiden John 
Smith en Cock Zwanenburg de Konings-
nacht in. De toegang is overal gratis.

Café IJmuIden
W. Barendszstraat 21
1972 PR IJmuiden
Tel. 0255-516295

zaterdag 25 april

The Rebellies 
unplugged

aanvang 21.00 uur

zondag 26 april

dJ Jack blok 
aanvang 20.00 uur

Koningsnacht

ZangeR Jill en 
Yanni en FRed posT

Koningsdag 27 april

aRwin caRaTi 
aanvang 15.30 uur

Live muziek vanaf 18.00 uur
tot in de late uurtjes!!!

Met John Smith 
& Cock Zwanenburg!!! 

Dresscode oranje

Loggerstraat 13
IJmuiden
Tel. 0255-577024

Vier Koningsnacht in café

Vlag hijsen in 
Santpoort-Zuid

Het bestuur van Vereniging Santpoorts 
Belang nodigt alle bewoners van Sant-
poort-Zuid van harte uit voor de ko-
ningsviering op maandag 27 april op 
het terras van´t Brederode Huys (naast 
de DeKamarkt). Om 11.00 uur wordt de 
vlag gehesen en het Wilhelmus gezon-
gen en gaan de ballonnen de lucht in. 
Daarna wordt een traditioneel glaasje 
oranjebitter geschonken en is er nog 
een samenzijn met hapjes en drankjes 
tot 12.30 uur. 
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Leren door te doen in 
vakscholen van toekomst
Velsen - Vandaag (donderdag) 
openen het Technisch Colle-
ge Velsen en het Maritiem Col-
lege IJmuiden weer haar deu-
ren tijdens het open huis.  Tus-
sen 16.00 en 19.00 uur is er ge-
legenheid om in de vakscholen 
rond te kijken. Ook zal er om 
16.15, 17.15 en 18.15 uur kor-
te voorlichtingsessies gege-
ven worden voor potentiële zij-
instromers in de tweede of de 
derde klas. 
De directeur van de beide scho-
len, mevrouw Nelie Groen, heeft 
een oproep aan jongeren uit de 
IJmond en ver daarbuiten. ,,Heb 
jij geweldige ideeën in je hoofd 
en wil je leren hoe je ze moet 
uitwerken? Ben je liever bezig 
met dingen te maken dan er-
over te lezen? Ben jij de nieu-
we kapitein of stuurman op het 
schip dat de haven uitvaart? 
Dan is het Technisch College 
Velsen of het Maritiem College 
IJmuiden iets voor jou”
Het Technisch College Velsen 
en het Maritiem College IJmui-
den hebben nog ruimte voor 
leerlingen, zowel voor brug-
klassers als voor instroom in 

de tweede of de derde klas. Tij-
dens het Open Huis laten bei-
de scholen ook zien hoe suc-
cesvol de leerlingen zijn na hun 
opleiding. Veel leerlingen gaan 
na het vmbo door naar het mbo 
en het hbo. De leerlingen slagen 
vrijwel allemaal voor hun vmbo 
basis, kader of Gemengde Leer-
weg (Technische en Maritieme 
Mavo). 
De leerlingen doen het zo goed 
omdat  de praktijk in de les-
sen het uitgangspunt is. Theo 
Scholts, PR-manager van de 
beide scholen zegt daarover: 
,,Als je bijvoorbeeld een koers 
moet berekenen voor het schip 
dat je gaat besturen - we heb-
ben eigen opleidingsschepen 
- dan ben je daar veel gemoti-
veerder voor dan wanneer je dit 
uit een boekje moet leren en het 
nooit in de praktijk doet.’’
Tijdens het open huis ligt het 
ms Maxima - het paradepaardje 
van de opleidingsvloot - ter be-
zichtiging aan de steiger op het 
Pontplein. Het Maritiem College 
IJmuiden verzorgt voor bezoe-
kers een pendeldienst van en 
naar het schip.

Veeking brengt 
Labyrinth

IJmuiden - Vrijdag 24 en zater-
dag 25 april presenteert Vee-
king  Theaterproducties de 
voorstelling Labyrinth. De voor-
stelling is te zien in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden. Entree 10 euro per 
persoon.
Labyrinth is een hard, rauw en 
cynisch, maar zeker ook hu-
moristisch stuk over de fami-
lie Braun-van Wijck. Ben Braun 
heeft een midlife crisis, zijn 
vrouw is ontevreden over haar 
huwelijk en stort zich op haar 
werk. 
Dochter Roos voelt zich een-
zaam. En de huishoudster, 
Alice, heeft een geheim. Het 
stuk met de zeven verschillende 
verhaallijnen zal zeker boeien.

Dag van de Duitse taal
Ichthus ‘herbouwt’ 
de Berlijnse Muur

Driehuis - Op 23 april vindt 
voor de vierde keer de natio-
nale Dag van de Duitse taal 
plaats. Het doel van de Dag 
van de Duitse taal is om jon-
geren enthousiast te maken 
voor het leren van de Duitse 
taal. Initiatiefnemer is de Ac-
tiegroep Duits, een samenwer-
king van de Duits-Nederland-
se Handelskamer, het Goethe-
Instituut Amsterdam, de Duit-
se Ambassade in Den Haag en 
het Duitsland Instituut Amster-
dam. Ook het Ichthus Lyceum 
doet mee met een spectaculai-
re actie. De school heeft voor 
deze dag het thema ‘25 jaar 
hereniging van Oost- en West-
Duitsland’ gekozen. De leerlin-
gen van alle tweede en derde 
klassen ‘herbouwen’ de Ber-
lijnse Muur met daarin ver-
werkt foto’s van de East Side 

Gallery in Berlijn. Daarnaast 
bereiden zij diverse presenta-
ties voor, natuurlijk in het Duits. 
Op deze manier krijgen ze op 
een creatieve manier een blik 
in het leven van ‘vor der Wen-
de!’ De dag belooft weer een 
groot taalfeest te worden met 
talloze acties in heel Neder-
land. Meer dan 150 scholen, 
universiteiten en bedrijven in 
het hele land doen mee. Ieder-
een wordt opgeroepen om tij-
dens deze dag, die geheel in 
het teken staat van de meest 
gesproken taal in de EU, ori-
ginele acties uit te voeren. De 
Duitse taal is niet alleen van 
cultureel belang maar heeft 
ook een economische waar-
de voor de goede betrekkin-
gen tussen Nederland en zijn 
belangrijkste handelspartner 
Duitsland.

Bianca van Veen 15 jaar 
docent bij RKGV-Velsen

IJmuiden - Bianca van Veen 
geeft al 15 jaar sportlessen bij 
de RKGV-Velsen. Bianca be-
gon ooit als cursist bij de RK-
GV-Velsen en in de loop van de 
tijd is ze verslaafd geraakt aan 
sporten en uiteindelijk heeft ze 
een opleiding gevolgd en is ze 
docent geworden. In het jaar 
2000 begon Bianca met het ge-
ven van lessen voor de RKGV-
Velsen en dat doet ze 4 avon-
den in de week met heel veel 
plezier. Bianca geeft verschil-
lende lessen: Zumba, Zumba 
Toning, Pilates, HIIT, Vorm je 
Fit en Bodyvorming. Alle lessen 
die Bianca geeft zijn intensief, 
maar ook leuk aen gezellig. Ie-
dere les is weer een feestje! 
Zelfs in de zomer als de zalen 
dicht zijn, zorgt Bianca ervoor 
dat haar cursisten ‘in shape’ 
blijven. Ze organiseert dan les-
sen in de buitenlucht in Velser-

beek of op het strand.
Ben je ook nieuwsgierig naar 
de lessen van Bianca op wil je 
een keer meedoen? Kijk dan 
even op de website of op de fa-
cebookpagina van de RKGV-
Velsen.

Vaar mee tijdens PreSail
IJmond - Altijd al een keer wil-
len zeilen op de zee? Dat kan tij-
dens PreSail IJmond op 15 en 16 
augustus. Vanuit de haven van 
IJmuiden vertrekken de Een-
dracht en de Morgenster voor 
een vier uur durende vaartocht. 
U hoeft geen ervaren zeiler te 
zijn om heerlijk uit te waaien!
De Eendracht is Nederlands 
grootste gaffeltopzeilschoener, 
ook wel driemastschoener ge-
noemd. Het schip is bijna 60 
meter lang, 13 meter breed en 
steekt 5 meter diep. De Een-
dracht valt in de A-klasse sche-
pen, ook wel tall ships genoemd. 
Tijdens PreSail IJmond kunt u 
op 15 augustus samen de zei-
len hijsen of het schip besturen, 
maar ook aan dek genieten van 
alles wat er aan boord gebeurt. 
De bemanning, die grotendeels 
uit vrijwilligers bestaat, geeft u 
graag een rondleiding, bijvoor-
beeld naar de machinekamer. 
Ook kunnen ze u alles vertellen 
over de bijzondere reizen die het 
schip maakt.
De Morgenster is één van de 
markantste verschijningen van 
de Nederlandse chartervloot. 
Het is een dwarsgetuigd zeil-
brik met stalen romp van bij-
na 50 meter lang. Het zeilschip 
bevat authentieke details en he-
dendaagse luxe, waardoor het 
geschikt is voor lange zeereizen. 
Het schip begon als haringlog-
ger en wordt momenteel ingezet 
als zeilopleidingsschip. Tijdens 
PreSail IJmond kunt u op 16 au-
gustus meevaren.
De ra-zeilen en de imposante 
afmetingen van het schip ma-

ken het voor zeilers van alle ni-
veaus tot een echte belevenis! Er 
is voor alle gasten klimtuig aan-
wezig om veilig in de masten te 
kunnen klimmen. 
De vaartochten op 15 augus-
tus (Eendracht) en 16 augustus 
(Morgenster) duren van 11.00 
tot 16.00 uur. Deelname kost 60 
euro per persoon. De prijs voor 
jongeren tot en met 25 jaar be-
draagt 40 euro. Deelnemers wor-
den ontvangen met koffie, thee 
en koek. De lunch bestaat uit 
soep met verschillende brood-
jes, belegsoorten en salades. Ter 
afsluiting wordt door de beman-
ning een borrelgarnituur geser-
veerd. Drankjes en souvenirs zijn 
aan boord te koop (tegen con-
tante betaling).
Tickets zijn te bestellen via www.
presailijmond.nl/ticketshop. Zie 
ook www.eendracht.nl en mor-
genster.frisian-sailing.com.

Afscheid twee 
bestuursleden 

van VG
IJmuiden - In aanwezigheid 
van hun partner hebben Loes 
Huizinga- Formanoy en Hans 
Geels afscheid genomen van 
het bestuur van de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap. 
Na resp. ruim zeven en bijna 
twintig jaar hebben zij zich in-
gezet voor de belangen van 
amateurverenigingen/organisa-
ties, die bij de VG zijn aangeslo-
ten. Loes hart lag bij de Werk-
groep Zang. Alhoewel ze, vol-
gens zichzelf,  geen noot kan 
zingen. Loes is een echte doe-
ner en voor de derde keer op rij 
is ze zeer betrokken bij het Ko-
renfestival op 30 mei. 
In het Witte Theater treden dan 
van 13.30 tot 22.00 uur zestien 
koren uit de gemeente Velsen 
op. Iedereen is daarbij van har-
te uitgenodigd en de toegang is 
gratis. 
Hans Geels was vertegenwoor-
diger van operette-vereniging 
VIDES bij de vergaderingen 
van de Werkgroep Theater van 
de VG. Het werk van de VG trok 
hem wel aan en zo werd hij al 
snel lid van het Algemeen Be-
stuur. Hans werd in de loop der 
jaren het archief van de Velser 
Gemeenschap.
En, zoals voorzitter Ank Jong-
man memoreert: ,,Hans, je was 
een perfecte ambassadeur van 
de VG, nooit te beroerd om ge-
bruik te maken van inspreek-
recht in een gemeenteraads-
vergadering, maar ook altijd en-
thousiast om als gast bij voor-
stellingen van de bij ons aan-
gesloten verenigingen aanwe-
zig te zijn.” Hierop haakte Cul-
tuurwethouder Robert te Beest 
in dat hij (goedbedoeld) ‘de luis 
in de pels’ zal missen tijdens het  
regelmatige overleg van de Ge-
meente met de VG. 
Hans en Loes werden verwend 
met mooie cadeaus en twee 
prachtige boeketten.
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Lovende kritieken 
voor Felison Brass
Velsen-Noord - Muziekvereni-
ging Felison Brass heeft onlangs 
deelgenomen aan het Gou-
den Spikerfestival te Ureterp 
in Friesland. Dit festival wordt 
jaarlijks georganiseerd door de 
Stichting Culturele Activiteiten 
Opsterland (SCAO). 
Het festival biedt amateuror-
kesten een mogelijkheid tot een 
prachtig optreden voor publiek. 
Er wordt een kort concertpro-
gramma uitgevoerd bestaan-
de uit een Mars, Hymn en solo. 
En als aanvulling hierop wordt 
er ieder jaar een verplicht werk 
aangewezen. Het programma 
wordt beoordeeld door een vak-
kundige jury die geen punten 
geeft maar alleen de winnaars 
van de trofeeën bekend maakt. 
Dit jaar viel Felison Brass helaas 

buiten de prijzen. Waar het eer-
der de Gouden spiker mee naar 
huis nam moesten ze het dit jaar 
doen met de lovende kritieken 
uit het publiek. Het program-
ma dat Felison Brass uitvoer-
de, bestond uit de mars Lenz-
burg van Derek Broadbent, de 
Hymne, Hymn of Brotherhood 
van Egbert van Groningen, de 
Solo voor Trombone, Blue John 
van Peter Kneale gespeeld door 
Derk Boer en het verplichte 
werk van Jan de Haan, Choral 
Variations. 
Niet alleen het publiek was on-
der de indruk van het optre-
den maar ook dirigente Patricia 
Geertse was zeer tevreden met 
de uitvoering van het concert-
programma. Zie ook www.fe-
lisonbrass.nl. 

IJmuiden - De strijd om de 
clubtitel spits zich dit seizoen 
toe tussen Casper Remeijer 
en Martin van Dijk. Remeijer 
speelde tegen Cees Pippel en 
verkreeg door sterk positiespel 
belangrijk voordeel. Even zag 
het er naar uit dat hij zou win-
nen. Maar het eindspel, het ter-
rein waar Pippel op zijn sterkst 
is, bevatte net niet genoeg 
voordeel op voor de winst. Ook 
Van Dijk kwam niet verder dan 
een deling van de punten. Stijn 
Tuijtel (foto) voerde de juiste 
tactiek op en gaf Van Dijk geen 
millimeter toe. 
De remise was een juiste uit-
slag. Mede hierdoor zal de 
beslissing omtrent de clubti-
tel nog wel enige wedstrijden 
voortduren. Jesse Bos was te-
leurgesteld over het resul-
taat, remise tegen Harrie van 
der Vossen, na zoveel voor-
deel. Maar andermaal bleek 
het damspel over onverwachte 
wendingen te beschikken. Voor 
Bos een geval van pech maar 
voor Van der Vossen een mee-
valler. 
Berrie Bottelier is de laat-
ste maanden in vorm. Dat be-
wees hij andermaal door op 
overtuigende wijze Piet Kok 
te verslaan. Met subtiele mid-
delen bouwde hij zijn verkre-
gen voordeel om in winst. Jac-
queline Schoten won overtui-
gend van Jan Apeldoorn. Ni-
cole Schouten speelde een so-
lide partij tegen Bram van Ba-
kel. Van Bakel had waarschijn-
lijk wel wat meer verwacht 
dan de remise. De agressieve 
aanpak van Schouten gaf een 
mooie partij te zien die uitein-
delijk geen winnar kende.  

IJmuiden - Twee keer per jaar 
organiseert de activiteitenbe-
geleiding van verpleeghuis Vel-
serduin een gezellige markt. 
Op zaterdag 25 april is er voor-
jaarsmarkt in Velserduin IJmui-
den. 
Er zijn vele standhouders aan-
wezig op deze dag met een ge-
varieerd aanbod. Zo worden 
er onder andere bloemen en 
planten en verschillende ca-
deau artikelen verkocht, is de 
Wereldwinkel aanwezig en een 
kraam met potjes eigen ge-
maakte jam. Elk uur draait  er 
een rad met vele mooie prijzen. 
Natuurlijk wordt de inwendige 
mens deze dag niet vergeten. 
Er is een haringkraam van Vis-
winkel & lunchroom Santpoort 
aan Zee en worden er poffer-
tjes gebakken. 
De markt wordt opgeluisterd 
door live accordeonmuziek  in 
de middag. Alle ingrediënten 
zijn dus aanwezig voor een leu-
ke markt! De markt wordt ge-
houden van 10.30 tot 15.30 uur 
in aan de Scheldestraat 101.

Voorjaarsmarkt 
Velserduin

Zilver voor Lars Bottelier
IJmuiden - De vijf kilometer in 
Amersfoort op 18 april lever-
de zwemmer Lars Bottelier een 
mooie tweede plaats op bij de 
heren en jeugd. Deze wedstrijd 
is tevens een kwalificatiemo-
ment is voor het EJK Openwater 
in Zwitserland was een mooie 
test. Lars, die tot de drie kilome-
ter onder de richttijd van 56,40 
zwom, moest dit schema losla-

ten. Na een mooie strakke race 
kwam de uiteindelijke tijd uit op 
57.48,98 ruimschoots boven de 
limiettijd. Maar wel een dik per-
soonlijk record van ruim 95 se-
conden. Lars heeft er alle ver-
trouwen in dat hij in Medemblik 
en Stadskanaal de wedstrijden in 
het openwater er moet staan, die 
tevens ook als kwalificatie mo-
ment voor het EJK gelden.

IJmuiden - De lente is begon-
nen. Bij de guppen van SVIJ kan 
de thermokleding (bijna) hoog in 
de kast verdwijnen. Wat was het 
koud! Gelukkig hebben de gup-
pen de winter overleefd. 
Maar nu de temperatuur lang-
zaamaan omhoog kruipt en we 
bijna in onze korte broek onze 
kunsten kunnen vertonen, zijn 
wij op zoek naar nog meer gup-
pen. De guppen van SVIJ zijn 
jongens en meisjes tussen de 4 
en 6 jaar die onder leiding van 
trainer Rob op woensdag van 
17.00 tot 18.00 uur trainen om de 

nieuwe Messi of Ronaldo te wor-
den. Op zaterdagochtend wor-
den er Champions League wed-
strijden gespeeld in onze eigen 
Guppenarena. De kinderen strij-
den in tenues van onder andere 
Telstar, Juventus of Celtic om de 
winst. Zo’n wedstrijd wordt altijd 
afgesloten met het nemen van 
een penalty dus iedereen scoort 
zeker 1 keer!
Ben je enthousiast geworden 
en wil je komen trainen bij de 
guppen van SVIJ? Kom dan op 
woensdagmiddag gezellig mee-
trainen! 

Druk jaar Raddraaiers
IJmuiden - 2015 wordt voor zee-
manskoor de Raddraaiers een 
druk en boeiend jaar. De leden 
van het koor hebben woorden 
van gelijke strekking gehoord op 
hun jaarvergadering. Het reper-
toire wordt op de repetitie avon-
den vernieuwd en uitgebreid. Dat 
ze op de goede weg zijn blijkt uit 
de vele optredens die dit jaar ge-
pland staan. 
Daarnaast heeft het koor hun ei-
gen festival ‘Perron Zee’ op 21 
juni en gaan ze op tournee naar 
Trier en omgeving in september, 
om een tweetal evenementen te 
noemen. 
Al een aantal jaren ziet het be-
stuur het aantal optredens bij 
de verzorgingshuizen afnemen, 
vaak vanwege sluiting of ver-
bouwing. Volgens de geruchten 
moet het ‘werk’ in de tehuizen in 
2016 weer aantrekken. ,,Dit ho-
pen we van harte, want we ha-
len daar veel voldoening uit,’’ al-
dus een zegsman van het koor. 
,,We zijn dus blij dat een rede-
rij van de zogenaamde rivercrui-
ses ons gevonden heeft en een 
mooi aanbod heeft gedaan. Hier-
door hebben we 2014 ook suc-
cesvol kunnen afsluiten. En met 
zo’n 30 optredens in de zomer 
van 2015 zijn zij onze grootste 

afnemer geworden.’’ Op 21 ju-
ni gaat het Festival Perron Zee 
voor de zesde keer plaatsvinden 
op het terras van Grandcafé Krui-
ten. Aanvang 12.00 uur. Dit jaar 
zijn er weer twee topkoren uit-
genodigd. Naast zeemanskoor 
de Raddraaiers treden de vol-
gende koren op:  het koor ‘Storm 
en Averij’ uit Muggebeet zal het 
spits afbijten, gevolgd door shan-
tykoor De Kaapstander uit Oude-
water. Een garantie voor een ge-
weldige middag muziek en amu-
sement. Dit festival begint al lan-
delijke bekendheid te krijgen en 
is een mooie traditie geworden. 
Het tweede weekend van sep-
tember gaan de Raddraaiers 
op tournee naar Trier/Bitburg in 
Duitsland. Daar wordt opgetre-
den op een wijnfeest, verder ge-
ven ze een openluchtconcert op 
de Brunnenhof in Trier. Een vaar-
tocht met een concert op de 
Moezel en een bezoek aan de 
Bitburg brouwerij zorgen voor 
een druk programma voor de 
Raddraaiers. 
Zeemanskoor de Raddraaiers 
kan nog een aantal zangers ge-
bruiken. Voel je er voor in een ge-
zellig koor te gaan zingen, ga dan 
op woensdagavond eens langs 
op de repetitie in de Dwarsligger.

DCIJ-nieuws
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Nieuw bestuur 
Muziekvereniging Soli

Santpoort-Noord - Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 
20 april zijn er maar liefst zes 
nieuwe mensen tot het bestuur 
van Soli toegetreden.
Bij de ALV werd er afscheid ge-
nomen van a.i. voorzitter Erik 
Miessen en secretaris Deborah 
Koolen. De zittingstermijn van 
Erik zat er in 2014 al op maar 
omdat er toen geen nieuwe kan-
didaat-voorzitter was, heeft hij 
een jaar lang nog de honneurs 
waargenomen.
Gelukkig heeft Simon Heere-
mans zich bereid verklaard om 
de voorzittershamer op te pak-

ken en hij heeft zich erg inge-
spannen om nog meer kandida-
ten voor het bestuur te werven. 
En dat is gelukt waardoor er nu 
een voltallige ploeg aan de slag 
kan. 
Gelukkig zijn er ook nog vier be-
stuursleden die al van het vori-
ge bestuur deel uitmaakten zo-
dat de continuïteit gewaarborgd 
is. Dat er nu een voltallig bestuur 
aan de slag kan is erg fi jn want 
wegens onderbezetting, is er de 
laatste jaren vooral gefocust op 
het draaiende houden van de 
vereniging en was er minder 
ruimte voor nieuw beleid.

Aangehouden 
na schieten 

van hert
Santpoort-Noord - De poli-
tie heeft vorige week donder-
dag rond 02.30 uur een 53-jarige 
man uit Velserbroek aangehouden 
voor verboden wapenbezit en ja-
gen zonder vergunning. Agenten 
kregen de man in het vizier op de 
Duin en Kruidbergerweg in Sant-
poort. Daar stond de verdachte 
met zijn auto langs de weg. Toen 
de agenten kwamen aanrijden; 
reed de man weg. Korte tijd later 
werd de Velserbroeker aan de kant 
gezet. De man verklaarde aan de 
agenten een hert te hebben zien 
liggen in het weiland. Hij was naar 
eigen zeggen geschrokken van de 
agenten en gaan rijden. Daarbij 
had hij een vriend achtergelaten. 
Toen de agenten met de man terug 
reden om zijn vriend op te pikken 
was niet alleen zijn maat, maar ook 
het hert verdwenen. Agenten kre-
gen toen het vermoeden dat ze te 
maken hadden met illegale jacht. 
Toen ze het voertuig controleerden 
vonden ze munitie en een jacht-
geweer. Daarop is de man aan-
gehouden. Agenten hebben met 
behulp van een politiehond ge-
zocht naar het hert en de verdwe-
nen vriend. Daarbij werd het hert 
in de omgeving aangetroffen. Het 
dier was overleden en voor onder-
zoek in beslag genomen. De twee-
de verdachte is niet meer aange-
troffen. De politie stelt een nader 
onderzoek in.

Strawberries H1 pakt 
zevende winst op rij

Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft afgelopen zon-
dag zeer goede zaken gedaan 
in de strijd om promotie. Hek-
kensluiter Saxenburg uit Haar-
lem werd in Driehuis met 5-1 
verslagen. 
De uitslag doet vermoeden dat 
het een wervelende hockey-
show was van Strawberries-
kant, maar dit was zondag ze-
ker niet het geval. De thuis-
ploeg begon weliswaar goed 
aan de wedstrijd en kreeg al 
snel wat kansen, maar daar-
na kwam de klad erin. Vrijwel 
niemand was in staat om een 
goede bal af te leveren bij een 
ploeggenoot, waardoor er wat 
irritatie bij de Strawberrianen in 
de ploeg kwam. Aanvaller Jelle 
Groeneveld speelde echter wel 
een puike wedstrijd en wist met 
twee doelpunten zijn team op 
voorsprong te zetten. Zoals ge-
zegd speelde Strawberries niet 
best en daar kon zelfs de hek-
kensluiter van de derde klas-
se van profi teren. De aanslui-
tingstreffer werd nog in de eer-
ste helft gemaakt. Met een 2-1 
voorsprong gingen de aardbei-

en gefrustreerd de rust in.
In de tweede helft probeerde de 
ploeg van trainer Axel Wessels 
snel de voorsprong op Saxen-
burg te vergroten. Het spel ver-
liep rustiger en beter bij Straw-
berries en het werd al snel dui-
delijk dat Saxenburg niet voor 
een stunt zou kunnen zorgen. 
Erik van den Berg (strafcorner) 
en Daan van Poorten gooi-
den de wedstrijd in het slot. 
De mooiste actie van de par-
tij moest echter nog plaats-
vinden. Jelle Groeneveld sla-
lomde op kenmerkende wijze 
langs enkele verdedigers van 
Saxenburg heen en wist ook de 
keeper te verschalken. Met dit 
fraaie doelpunt was de hattrick 
een feit en tevens de eindstand 
van 5-1. 
Met de verdiende overwinning 
heeft Strawberries de voor-
sprong op nummer drie FIT uit-
gebouwd tot zes punten. Ko-
mende zondag staat dé top-
per van het seizoen op het pro-
gramma. Strawberries gaat dan 
op bezoek bij koploper Pur-
merend, dat vier punten voor-
sprong heeft op de Driehuize-
naren. (Finn van Leeuwen)

Zondag in PVM
Preparateur aan het werk

Driehuis - Het Pieter Vermeu-
len Museum doet net als 300 an-
dere musea mee met de eerste 
Nederlandse museumweek van 
18 t/m 26 april. Het thema luidt: 
‘Ons echte goud’. 
De entree voor Pieter Vermeulen 
Museum is tijdens de museum-
week slecht 1 euro. Een mooie 
gelegenheid om de nieuwe ten-
toonstelling ‘Woning gezocht!’ te 
bezoeken.
Naast de expositie organiseerde 
het Pieter Vermeulen Museum 
veel extra activiteiten. De laat-
ste activiteiten vinden a.s. zon-
dag plaats.
Preparateur Ron Philippo geeft 
dan een doorlopende presenta-
tie van preparateursambacht en 
laat stap voor stap zien hoe col-
lectiestukken van Pieter Vermeu-
len Museum zijn gemaakt. Tus-

sen 13.00 en 17.00 uur kan je live 
zien hoe een vogel wordt opge-
zet.
Kinderen kunnen een collec-
tiestuk/replica maken om thuis 
tentoon te stellen (prijzen varië-
ren tussen 1,50 en 3,50 euro al 
naar gelang het object)
In het museum kunnen bezoe-
kers deze week nog een selfi e 
maken bij het ‘gouden’ collectie-
stuk Pieter Vermeulen Museum; 
de opgezette griel. Een vogel die 
meer dan een halve eeuw gele-
den uit Nederland als broedvo-
gel verdween. Het laatste broed-
paar werd in de omgeving van 
Velsen waargenomen. Wie een 
selfi e bij dit gouden object maakt 
en hem upload op www.nationa-
lemuseumweek.nl  maakt kans 
op één van de museumjaarkaar-
ten die worden verloot.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf 11.30 
terecht in restaurant. Men kan 
kiezen uit diverse hoofdgerech-
ten. Een driegangen diner is ver-
krijgbaar vanaf 7 euro. Uw maal-
tijdkeuze kan men doorgeven tot 
circa 12.45 uur. Vooraf reserveren 
is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 1 mei: Zuid 
Afrikaanse salade, potjiekos (Zuid 
Afrikaans stoofpotje) en bavaroi-
se met mango en room.  Kosten 
6,50. Aanvang 12.30 uur. Reserve-
ren maandag 28 april tussen 11-
12 uur.
Modeshow en verkoop voor-
jaars- en zomercollectie op don-
derdag 30 april door een beken-
de modefi rma. Aanvang 10.00 uur, 
aansluitend verkoop tot 12.00 uur. 
Toegang gratis.
Optreden Ronnie Tober en Wil-
leke D’Estell. Donderdag 28 mai. 
Aanvang 14.30 uur. Kaartjes zijn 
vanaf heden verkrijgbaar aan het 
buffet en kosten 1,50 euro.
Expositie schilderclub De Bos-
hoek gedurende de openingstij-
den te bezichtigen. Toegang gratis.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws Tweede Accordeon- 

en Keyboardfestival
Velserbroek - Na het gro-
te succes van afgelopen jaar, 
komt er ook dit jaar een open 
podium voor het Accordeon en 
Keyboard Festival in het Pol-
derhuis (Café Polderhuis - Ri-
nus Otte). Dit festival wordt ge-
organiseerd door Alex Spek-
king, Gerard Bosman, Nico 
Kompier en Vincent Spekking. 
Zie ook www.accordeonenkey-
board.nl.
De bedoeling van het open po-
dium is om zowel beginnen-
de als gevorderde spelers een 
kans te geven om, in een ge-
moedelijke sfeer, hun talent te 
presenteren. Daarbij is zo no-
dig ondersteuning van een mu-
zikant aanwezig. Iedere muzi-
kant mag zich 30 minuten pre-
senteren.
Het Accordeon- en Keyboard 
Festival is op zondag 14 juni 

van 11.00 tot 19.00 uur in het 
Polderhuis aan het Vesting-
plein te Velserbroek. De zaal 
gaat om 10.30 uur open.  Zo-
wel de toegang als de deelna-
me zijn gratis. Wilt u meedoen? 
Geeft u zich dan zo spoedig 
mogelijk op. 
De toegang is net als vorig jaar 
geheel gratis, dankzij Rinus Ot-
te die voor alle betaalbare hap-
jes en drankjes, weer voor u 
klaar staat.
Ook staan er die dag kraam-
pjes met daarop onder ande-
re bladmuziek en andere za-
ken die te maken hebben met 
muziek. Hierover meer infor-
matie bij Alex Spekking via  
06-14631644 of e-mail naar: 
ajspekking@gmail.com of in-
fo@accordeonenkeyboard.nl. 
Zie ook: www.accordeonen-
keyboard.nl.

www. .nl

www. .nl
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IJmuiden - Het schaakviertal 
uit Denksportcentrum Velsen 
wist vrijdagavond bij Chess So-
ciety  Zandvoort het kampioen-
schap zeker te stellen. Het team 
van captain Louw Post heeft een 
prima seizoen gedraaid. Louw 
zelf kon niet aanwezig zijn bij 
de fi nale.  Het team stond hier-
door  voor een lastige opgave al 
mocht er zelfs met een klein ver-
schil verloren worden.  In het hol 
van de Zandvoortse leeuw  werd 
daarentegen met 0-4 gewon-
nen.  IJmuidenaren staan er als 
het nodig is! Nieuw clublid Dick 
Wolkers bleek een goede kop-
man op bord 1 te zijn.  Hij won 
de kampioensmatch gedegen 
van good old Jaap Bouma. Dick 
heeft dit seizoen slechts 1x ver-

loren.  Egbert Mulder begon het 
seizoen matig maar won juist tij-
dens de laatste belangrijke ron-
des. In Zandvoort versloeg hij in 
een mooie partij de sterke Ca-
roline Stam. Vi Quan Tran viel in 
Zandvoort in. 
Een geweldige invalbeurt want 
binnen een uur stond hij 2 stuk-
ken voor. Zijn tegenstander van 
de Ban had totaal geen vat op 
het spel van Quan. Evert Haas-
broek uit Velserbroek stond er 
voor het eerst  dit seizoen slecht 
voor na de opening, maar wist 
knap uit de benarde situatie te 
ontsnappen.  Evert heeft  daar-
door dit seizoen, als enige van de 
club, alle bondswedstrijden ge-
wonnen! Het team promoveert 
naar de 3e klasse. 

Schakers schaakclub 
Kijk Uit 5 kampioen

Het hele jaar contact 
met Velsen Lokaal

Velsen - Eén van de belangrijk-
ste peilers van Velsen Lokaal is 
het contact met de inwoners van 
Velsen. Juist daarom waren frac-
tie en bestuur op zaterdag 18 
april weer op straat te vinden. 
De fractie en het bestuur van 
Velsen Lokaal hebben met de 
fi ets de woonkernen van Velsen 
bezocht. In elke kern werd ge-
stopt om gesprekken te voeren 
met de mensen. Het waren blik-
sembezoeken, maar de gesprek-
ken waren hartverwarmend.
De meest gehoorde reactie 
was wel wat de partij eigenlijk 
op straat deed... Het was toch 
geen verkiezingstijd?!? En dat 
klopt! Maar dat is nu juist waar 
het Velsen Lokaal om gaat. ,,We 
willen niet alleen zichtbaar zijn 
op straat, tussen de mensen in 
verkiezingstijd om stemmen te 
winnen’’, aldus fractievoorzitter 
Nathanael Korf. 
,,We willen juist het hele jaar 
door contact hebben, om te ho-
ren waar mensen wel of juist niet 
tevreden over zijn en wat er dus 
beter zou moeten. Er wordt nog 
steeds een grote kloof ervaren 
tussen de politiek en de inwo-
ners van Velsen. Door niet alleen 
rond de verkiezingen op straat te 

komen, hopen we deze kloof te 
verkleinen.’’
En dat werd door veel mensen 
met enthousiasme ontvangen. 
Er werden fl yers uitgedeeld met 
de contactgegevens van de frac-
tie, zodat mensen de partij direct 
kunnen benaderen. ,,We beloven 
niet dat we alles kunnen veran-
deren of oplossen, maar het min-
ste wat we kunnen doen is een 
luisterend oor bieden en in ie-
der geval proberen iets te doen 
aan de punten die worden aan-
gedragen.’’
Daarnaast wil Velsen Lokaal een 
meldpunt inrichten, vooral ge-
richt op de veranderingen in het 
sociale domein. Er is veel veran-
derd met de decentralisatie van 
Jeugdzorg, WMO en Participa-
tiewet naar de gemeente en het 
is denkbaar dat deze overgang 
niet voor iedereen even vlekke-
loos verloopt.
Alle positieve reacties en zinvol-
le gesprekken hebben de par-
tij bevestigd in de gedachte dat 
ze vaker en met meer regelmaat 
op straat te vinden willen zijn. Dit 
wordt verder uitgewerkt en meer 
informatie volgt hier binnenkort 
verder over via de website van 
de partij.

Seizoen vol toppers
in Velsense theaters

IJmuiden - Groeten uit IJmui-
den! Onder dit motto presenteert 
de Stadsschouwburg Velsen haar 
plannen voor het nieuwe theater-
seizoen. Vanaf vandaag kan er op 
de website van de schouwburg al 
een kijkje worden genomen. Op 
zaterdag 25 april valt de nieuwe 
theatergids op de deurmat. The-
aterliefhebbers kunnen dan vanaf 
vrijdag 1 mei om 10.00 uur kaar-
ten bestellen voor sterren als Bert 
Visscher & orkest, Ik & Simon, 
Percossa, Harrie Jekkers & Je-
roen van Merwijk, de toneelstuk-
ken Fatal Attraction en Intoucha-
bles, Rob de Nijs en de musicals 
Grease en Willem Ruis.
Mede dankzij het overweldigen-
de succes van de jubileumpro-
ductie Het meisje van Velsen is er 
een nieuwe serie in het leven ge-
roepen: Groeten uit IJmuiden! Dat 
staat aan de ene kant voor profes-
sionele artiesten die samenwer-
ken met lokale, Velsense makers. 
Zo haalt Brigitte Kaandorp spe-
ciaal voor de Stadsschouwburg 
zoveel mogelijk shanty- en zee-
manskoren uit IJmuiden en om-
geving bij elkaar om tijdens Sail 
een avond vol onvervalste zee-
manspret en –sores te presente-
ren. Ook operazanger, musical-
ster en tv-presentator Ernst Dani-
el Smid weet dat Velsen over he-
melse stemmen beschikt. Voor 
zijn muzikale ode aan het voor-
jaar ‘Lentekriebels’ zingt hij samen 
met zo’n 100 amateurzangers van 
onder meer de koren Sparkle en 
Voices bekende klassiekers uit de 
musical, fi lm en kleinkunst.
Aan de andere kant staan in 
Groeten uit IJmuiden artiesten 
centraal die hun wortels in Vel-
sen hebben liggen. Zo sluit de 
Santpoortse zangeres Krystl in 
de Stadsschouwburg haar eer-
ste theatertour ‘KRYSTL in het 
KLEIN’ af. Daarnaast komt onder 
meer meesterpianist Cor Bakker 

langs met de Frans-Nederlands-
Velsense zanger Gerard Alderlief-
ste, speelt het ‘Meisje van Velsen’ 
Eline Schmidt Tante Sidonia in de 
familiemusical ‘Suske & Wiske en 
de Circusbaron’, houdt de IJmui-
dense cabaretier Arie Koomen zijn 
dernière in het Witte Theater en 
is de Velsense poppenspeelster 
Mieke van der Hulst op pad met 
Dirk Scheele in de jeugdvoorstel-
ling ‘Lekker weertje, Dikkie Dik’.
Het belooft een rijk en gevari-
eerd seizoen te worden. Zo is de 
Stadsschouwburg Velsen een sa-
menwerking aangegaan met het 
onlangs heropende Witte Thea-
ter. Daar is bijvoorbeeld Lebbis te 
zien met een try out, het Haarlem-
se cabaretduo Speelman & Speel-
man, toneelgroep Het Volk en ac-
teur Bram van der Vlugt die sa-
men met zijn muzikale kinderen 
optreedt. In de Schouwburg is een 
keur aan gerenommeerde namen 
te zien als Claudia de Breij, Dani-
el Arends, ‘Cirque Stiletto 3’ met 
diva Karin Bloemen, het theater-
college van astronaut André Kui-
pers, Simone Kleinsma solo en de 
spectaculaire nieuwe show van de 
Ashton Brothers. Dit is slechts een 
tipje van de sluier. Het volledige 
aanbod is te vinden in de nieuwe 
theatergids. (foto: Mark Jassen)

Velsen - Als je zo kunt tove-
ren met stemmen als Gentle-
man’s Rule, dan heb je geen in-
strumenten meer nodig! Op vrij-
dag 24 april (20.15 uur) is de a 
capella-sensatie uit Chicago te 
zien in de Stadsschouwburg Vel-
sen.  Geen gitaarpingel, tromge-
roffel of een baslijntje, alle muzi-
kale geluiden komen uit de gou-
den strotten van de zeven muzi-
kale wonderboys zelf. Zo voor-
zien ze elke wereldhit van een 
bijzonder klanktapijt. Gentle-
man’s Rule komt naar Velsen om 
een muziekfeest te bouwen. De 
mannen brengen een wervelen-
de show vol humor, muziek en 
dans. Met songs van onder an-
dere Bob Marley, Stevie Wonder, 
Bruno Mars, Gavin DeGraw en 
Peter Gabriel, die een fris, eigen 
sausje krijgen. Will Lockhart, een 
van de gouden stemmen, vertelt: 
,,We hebben allemaal minimaal 
één solo. Maar zonder de ande-
ren kunnen wij niet bestaan. Ik 
vind het daarom net zo’n gro-
te eer om achtergrondzanger te 
zijn. De achtergrondzang vormt 
toch de fundering van de groep.”
Toegang vanaf 29 euro. Kaarten 
voor Gentleman’s Rule zijn onli-
ne te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Gentleman’s 
Rule in Velsen

Velsen - Eén keer in de zo veel 
tijd staat er een talent op dat 
monden doet openvallen en 
overal jubelstemming teweeg 
brengt. Cabaretière Louise Kort-
hals is zo iemand. Voor haar de-
buut ‘Vlieguur’ ontving zij met-
een de Neerlands Hoop, de be-
langrijkste aanmoedigingsprijs 
in het cabaret. Haar tweede pro-
gramma ‘Zonder voorbehoud’, 
waar mee zij op vrijdag 8 mei 
(20.15 uur) te zien in de Stads-
schouwburg Velsen, werd ook 
bedolven onder de goede recen-
sies en de kranten kwamen ster-
ren tekort om haar aan te prij-
zen. Korthals staat garant voor 
bijzondere gave liedjes en ob-
servaties met humor en fl air, al 
met al biedt ‘Zonder voorbe-
houd’ een aangenaam ritje in de 
achtbaan. Louise Korthals vertelt 
in ‘Zonder voorbehoud’ over het 
houvast dat we kwijt zijn in de-
ze moderne tijd in ons leven en 
onze behoefte controle te krij-
gen. In yogalessen en mindful-
ness-trainingen zoekt de heden-
daagse mens contact met zich-
zelf in plaats van met de ande-
ren om zich heen. Niet voor niets 
zingt Korthals in haar overrom-
pelende openingslied: ‘Wie zijn 
kop niet durft te stoten, maakt 
ook nooit contact’. Prijs: vanaf 19 
euro. Kaarten zijn online te be-
stellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Megatalent 
Louise Korthals 
in schouwburg

Pijnlijk leuke sketchshow 
‘Löyly’ in schouwburg

Velsen - ,,Bombardement op de 
lachspieren”, kopte Theaterkrant 
en gaf vijf sterren aan ‘Löyly’, de 
nieuwe, energieke show van het 
komische duo Remko Vrijdag 
& Martine Sandifort. Ze staan 
hiermee op zaterdag 25 april 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen. 
Na het enorm goed ontvangen 
programma ‘Hulphond’ stoom-
de het koningsduo van de ty-
petjes meteen door met ‘Löyly’- 
het Finse woord voor een op-
gieting in een sauna. Met een 
stortvloed aan gemankeerde en 
aburde types en een handvol 
uitstekende liedjes laten Vrijdag 
& Sandifort het publiek schud-
debuiken van het lachen. 
Een jolig metalnummer over ge-
brek aan zakelijk inzicht (‘Ik háát 

bonnetjes’), een dijk van een 
smartlap over mensen die uit 
pure verlatingsangst maar bij el-
kaar blijven, een spastische the-
rapeute die de conventies in het 
theater ter discussie stelt, of de 
‘Digitale Crisisdienst’ met een 
keuzemenu van zelfmoordop-
ties,  ‘Löyly’ is een scherp ge-
monteerde sketchshow, rauw, 
ongepolijst en pijnlijk leuk.
‘Löyly’ gaat verder. Vrijdag & 
Sandifort gaan met de billen 
bloot. Op zoek naar contact. 
Echt contact. Een intense erva-
ring. Met zichzelf, met elkaar en 
met het publiek. Dwars door elk 
taboe heen. 
Prijs: vanaf 21 euro. Kaarten 
voor ‘Löyly’ zijn online te bestel-
len via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.
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IJmuiden - Leerlingen van ba-
sisschool Het Kompas uit IJmui-
den en het Bonhoeffer Colle-
ge uit Castricum hebben de Ta-
ta Steel RC Cup gewonnen. De 
wedstrijden met modelauto’s 
vonden plaats op een specia-
le racebaan in Heemstede. Ze 
vormden de afsluiting van het 
project van Tata Steel om leerlin-
gen in de praktijk te laten erva-
ren hoe leuk het is om met tech-
niek bezig te zijn.
De teams zijn wekenlang in de 
weer geweest met het bouwen, 
lakken en testen van de auto’s. 
Alle teams ontvingen hetzelfde 
basispakket, bestaande uit een 
onderstel, motor en accu. Dat 
moesten ze zelf monteren en up-

graden om ervoor te zorgen dat 
ze vorige week met een winnen-
de modelauto aan de start kon-
den verschijnen.
De jongeren hebben tijdens het 
project kennis opgedaan over 
techniek en duurzame mobili-
teit, maar ook over het werken in 
teamverband. Elk team bestond 
uit coureurs, monteurs en leer-
lingen die verantwoordelijk wa-
ren voor promotie en sponsor-
werving. De jury nam niet alleen 
de race-uitslag, maar ook de to-
tale inspanningen van de teams 
in overweging.
De RC Cup is een initiatief van 
Tata Steel in samenwerking met 
Den Hartogh Logistics en Jet-
Net.

WVIJ hand-
haaft zich 

overtuigend in 
eerste klasse

IJmuiden - Het afgelopen sei-
zoen promoveerde de wed-
strijdzwemploeg van WVIJ naar 
de eerste klasse van de NCS. 
Het gevaar is dan altijd aanwe-
zig dat je in een hogere klas-
se er na één seizoen weer uit 
vliegt.  Na de eerste competitie-
dag  stond de ploeg op een vijf-
de plaats met maar 1 punt mar-
ge op nummer 6 en laatst.  De 
tweede competitiedag was een 
thuiswedstrijd. Met een onder 
andere een supersnel bondsre-
cord op de 4 x 100 meter vrije 
slag klom WVIJ naar een vier-
de plaats en kort achter num-
mer drie. Op de derde en laat-
ste zwemcompetitiedag in Al-
mere kreeg de ploeg te kam-
pen met een aantal zieken en 
geblesseerden waardoor en 
zes programma nummers niet 
gezwommen konden worden. 
Hierdoor was de ploeg nog 
meer gemotiveerd om een goed 
resultaat te halen en in deze 
eerste klasse te handhaven. Op 
de eerste drie afstanden haal-
den de zwemmers een twee-
de, derde en gedeelde eerste 
plaats waarbij Sander Mol zijn 
eerste plaats moest delen. Bij 
alle leeftijdscategorieën werd 
er goed gezwommen met vele 
pr’s. Halverwege het program-
ma stond de ploeg op een der-
de plaats maar moest op het 
eind toch een plaatsje inleveren 
om dat ze niet alle zwemnum-
mers mee konden zwemmen 
door een incomplete ploeg. De 
eindestafette was weer een ge-
weldig spektakel. Alle zes de 
ploegen zwemmen dan elk met 
acht zwemmers. Na een lange 
tijd op een vierde plaats gele-
gen te hebben wist de ploeg 
op de laatste afstand nog twee 
ploegen in te halen en tikte als 
tweede aan. Uiteindelijk was 
een verdienstelijke en een soli-
de vierde plaats als eindklasse-
ring een mooi resultaat.  

Velsen-Noord - Zaterdag 11 
april beleefde handbalvereni-
ging HCV’90 een mooie ju-
bileumdag. In aanwezigheid 
van oud bestuursleden, erele-
den en de huidige leden werd 
het jubileum goed gevierd. De 
complimenten hiervoor gaan 
uit naar alle vertegenwoordi-
gers van de teams. Het was 
een nieuwe opzet om van al-
le teams een vertegenwoor-
diging te vinden. Wat hebben 
deze mensen met elkaar veel 
werk verzet. Daarnaast hiel-
pen er nog vele andere vrijwil-
ligers. Hiermee hebben we la-
ten zien waar de kracht van 
HCV’90 zit. De betrokkenheid, 
bereidheid om te helpen en de 
gezamenlijke verantwoordelijk-
heid om van deze dag een ge-
slaagde dag te maken. De dag 
begon met de opening door de 
wethouder van sport mevrouw 
Annette Baerveldt. Zij hield een 
mooie toespraak en bij de ope-
ningshandeling onthulde zij 
het cadeau van de gemeen-

te aan HCV’90: een mooi logo 
van HCV 25 jaar op het ballen-
hok. Hierna deed voorzitter Jan 
van Eerden nog een bedank-
woordje richting alle vrijwilli-
gers en de tribune werd offi -
cieel in gebruik genomen door 
drie jeugdleden die veel loten 
hadden verkocht voor de Gro-
te Clubactie: Anissa, Alayna en 
Tess. Van de opbrengsten van 
de Grote Club Actie heeft de 
vereniging deze tribune kun-
nen laten maken. Ook werd de 
heer Joustra van de vereniging 
voor protestants christelijk ba-
sisonderwijs  bedankt voor een 
mooie gift voor de aanschaf 
van jeugdmaterialen. Na de 
opening werd er ondanks het 
slechte weer vol enthousias-
me gesport, tijdens de origine-
le zeskamp. Als afsluiting van 
de sportieve activiteiten wa-
ren er drie leuke wedstrijden. 
Aansluitend was er de heerlij-
ke BBQ en daarna een gezel-
lige feestavond met DJ en lek-
kere dansbare muziek.

Twee kampioenen 
bij Smashing Velsen
Velsen - Twee teams van vol-
leybalvereniging Smashing Vel-
sen die al jarenlang bij de hoog-
ste teams meededen, hebben dit 
jaar laten zien dat ze de besten 
zijn. Vorige week speelde Jon-
gens B1 een kampioenswed-
strijd tegen Dinto, waarbij er ge-
wonnen moest worden om er 
met de beker vandoor te gaan. 
Hoewel het erg spannend was, 
lukte het ze met 3-1 te winnen. 
Extra bijzonder is het dat dit ‘jon-
gensteam,’ maar uit twee jon-
gens bestaat, aangevuld met 

meisjes, terwijl ze tegen volledi-
ge jongensteams spelen. 
De mannen doen het goed dit 
jaar want ook Heren 1 (foto) is 
kampioen geworden. Zij hebben 
een zeer goed seizoen gespeeld 
met maar één verloren partij. 
Ook de laatste wedstrijd van af-
gelopen vrijdag wisten ze uitein-
delijk nog met 3-2 naar zich toe 
te trekken. 
Tot slot verdienen de Meisjes B2 
genoemd te worden, zij werden 
op 2 punten na afgelopen zater-
dag net geen kampioen.

EHBO voor leerlingen 
Pleiadenschool

IJmuiden - EHBO op iedere 
school is nu fl ink in het nieuws. 
Echter, bij de Pleiadenschool 
wordt er al jaren EHBO-les ver-
zorgd aan groep 8. In een aan-
tal lessen hebben de leerlin-
gen geleerd hoe te handelen bij 
een onder andere een verslik-
king, brandwond of bewusteloos 
slachtoffer. 
Zelfs een verband aanleggen bij 
een actieve bloeding is hen aan-

geleerd. Kleine verwondingen, 
denk aan bloedneus, tand er-
uit of insectenbeet, de leerlin-
gen weten aan de hand van de 
vijf belangrijke punten hoe te 
handelen, want afgelopen week 
hebben ze examen gedaan, met 
offi ciële examinatoren. 
Iedereen heeft een certifi caat 
ontvangen. Meer weten? Mail 
naar paulienbraam@hotmail.
com.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Velsen – Gemeenten zijn vanaf 
1 januari 2015 niet verantwoor-
delijk voor uitbetaling van PGB’s 
(Persoonsgebonden Budget) 
voor verzorging. Dit wordt nu 
beheerd door de Sociale Verze-
keringsbank (SVB). Anders is het 
echter voor mensen die tijdelijk 
een PGB ontvangen, dit gebeurt 
wel door de gemeenten. Met een 
PGB krijgen mensen een eigen 
budget dat zij kunnen uitbeta-
len aan hulpverleners naar keu-
ze. Een tijdelijk PGB is bijvoor-
beeld denkbaar voor mensen die 
wachten op een plek in een ver-
pleeghuis.

Eenmalige 
PGB’s
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Festival Industrie 
Cultuur Noordzeekanaal
IJmuiden - Zaterdag 18 april 
heeft de provincie Noord-Holland 
het Festival Industrie Cultuur ge-
opend met een feest op de Kop 
van de Haven in IJmuiden en bij 
de Verkadefabriek in Zaandam. 
Marlenne Schrijver en Agnes de 
Boer van BeLeef Oud-IJmuiden 
en Paul de Ruijter van het Zee- en 
Havenmuseum hebben het pro-
gramma in IJmuiden georgani-
seerd. Naast muziek, verhalen en 
officiële woorden, werd de Verha-
lenbank geïntroduceerd. 
2015 Is het Europees Jaar van de 
Industrie Cultuur. De provincie 
Noord-Holland heeft Het Noord-
zeekanaal en Zaanstad als speer-
punten aangewezen. Van april tot 
oktober vindt een Festival plaats 
rond de industriecultuur in Velsen 
en Zaanstad dat afgelopen zater-
dag van start is gegaan met fes-
tiviteiten in beide plaatsen en een 
verbindende boottocht ertussen 
op MPS Independent 3. 
Op de Kop van de Haven zorg-
de het verhalenorkest Onstuimi-
ge Schuim voor spektakel met 
liederen en muziek over de zee. 
Het publiek was getuige van het 
harde werken op zee, het rauwe 
leven, de drank en de weemoed 
naar huis en haard. Wethouder 

Robert te Beest deed de officiële 
aftrap en gaf aan geïnspireerd te 
zijn door de wijze waarop Zaan-
stad haar industrieel erfgoed op 
de kaart zet. Delia Hofman, voor-
zitter van de Stichting Verhalen 
Verbinden bekend van het project 
Beleef Oud-IJmuiden gaf aan hoe 
zij zich persoonlijk geraakt voelde 
door de nog aanwezige historie in 
Oud-IJmuiden. Ze gaf aan trots te 
zijn op de wandelroute die in ju-
ni in Oud-IJmuiden van start gaat 
en langs alle belangrijke plekken 
uit het verleden voert. Jan Zwa-
nenburg vermaakte het publiek 
met zang en gaf samen met Jan 
Clots een staaltje achteruit pra-
ten ten beste. 
Met vier gidsen kregen de aan-
wezige bezoekers een korte 
rondleiding door Oud-IJmuiden, 
langs de IJmuidense industrie- 
en cultuuriconen, zoals het Bell-
huisje, Koelhuis IJsvries, het Post-
kantoor, Augusta, Thalia, de af-
slag en de Westerbegraafplaats. 
De route was een voorproefje 
op de wandelroute Ontdek Oud-
IJmuiden die in juni gerealiseerd 
wordt en eindigde bij het Zee- en 
Havenmuseum waar koffie klaar-
stond, de motoren draaiden en 
films werden gedraaid. 

Tata Steel: ruim 
7.500 euro voor KWF

IJmuiden - Medewerkers van 
Tata Steel in Nederland hebben 
ruim 7.500 euro ingezameld voor 
KWF Kankerbestrijding. Hans Fi-
scher, directeur van Tata Steel 
in IJmuiden en Chief Technical 
Officer van Tata Steel in Euro-
pa, heeft Annebel Schipper van 
KWF Kankerbestrijding twee 
cheques overhandigd van in to-
taal 7.561 euro. Niet alleen bij Ta-
ta Steel in IJmuiden, maar ook bij 
de buizendivisies van het staal-
bedrijf in Maastricht, Oosterhout 
en Zwijndrecht hebben mede-
werkers op 3 maart acties ge-
organiseerd voor dit goede doel. 

Dat gebeurde in het kader van 
Founder’s Day, de geboortedag 
van Jamsetji Nusserwanji Tata 
(1839), de oprichter van het con-
cern en een van de grondleggers 
van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Wereld-wijd 
zetten Tata-medewerkers zich op 
die dag in voor goede doelen.
Medewerkers van Tata Steel in 
Nederland organiseerden een 
verscheidenheid aan activiteiten, 
van portrettekenen tot de ver-
koop van de resultaten van cu-
linaire inspanningen en sportie-
ve clinics om de extra calorieën 
te verbranden.

Alles voor Gambia, in Zeezicht
Derde benefietdag 
Barbara Foundation

IJmuiden aan Zee - Zondag 17 
mei wordt vanaf 11.00 uur in Pa-
viljoen Zeezicht alweer de der-
de Benefietdag voor de Barba-
ra Foundation The  Gambia ge-
houden. De dag staat  in het te-
ken van wellness, maar er zijn ook 
kinderactiviteiten. Iedereen kan 
zich voor een aantrekkelijke prijs 
laten verwennen door Hairstudio 
Tringles uit Heemstede, Ingrid’s 
Pedicure en Wellness uit IJmui-
den en Corien Sluymer van voet-
reflexpraktijk Nieuw Vennep.  Tus-
sen 17.00 en 18.30 uur wordt de 
dag spectaculair afgesloten met 
optredens van Kelly Cossee, Me-
lanie Jonk en Dennis Kroon be-
kend van The Voice Of Holland 
en Britney de Looff van de Voice 
Kids. De gehele opbrengst van de 
dag komt ten goede aan de stich-
ting. Bovendien doneert Paviljoen 
Zeezicht 10% van de dagomzet 
aan de Foundation.
,,Ik ben erg blij met de ondersteu-
ning van zoveel mensen voor de-
ze derde benefietdag’’, zegt Antoi-
nette van de Water die samen met 
haar dochter Rebecca de stich-
ting in 2014 oprichtte. ,,Met de 
opbrengst van de vorige benefiet-

dagen hebben we al een aantal 
van onze doelstellingen kunnen 
realiseren. De kleuterschool in Ji-
boro in Gambia is flink verbeterd 
door het plaatsen van ramen, een 
nieuwe vloer, schilderwerk en het 
leveren van schoolmeubilair en 
lesmaterialen. Met de opbrengst 
van deze dag willen we het dak 
van het schoolgebouw renoveren, 
schoolkleding voor de kinderen 
aanschaffen en de kinderen aan 
het begin van de dag een eenvou-
dig ontbijt aanbieden.  We hopen 
daarom op een grote opkomst zo-
dat we met de opbrengst van de-
ze benefietdag de verbeteringen 
nog in 2015 kunnen realiseren.’’
Barbara Foundation The Gambia 
heeft als doel de kwaliteit van het 
leven van de kinderen in Gambia 
te verbeteren door, samen met de 
lokale bevolking, directe en duur-
zame ondersteuning te bieden. 
Het eerste project van de stich-
ting is het opnieuw inrichten van 
een verwaarloosde kleuterschool 
in Jiboro. Het evenement vindt 
plaats bij Paviljoen Zeezicht, Ken-
nemerstrand 180 te IJmuiden. Zie 
voor meer informatie www.barba-
ra-foundation-the-gambia.nl.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
morgen werd een 87-jarige vrouw 
slachtoffer van een zakkenrollen. 
De vrouw had juist boodschappen 
gedaan en wilde haar woning aan 
de Jupiterstraat in IJmuiden bin-
nengaan. Plotseling stond er een 
man achter haar die de weg vroeg. 
Hij toonde de vrouw een papier 
waar het adres opstond. Nadat de 
vrouw de man de weg had gewe-
zen, kreeg zij een knuffel en drie 
kussen op haar wangen. Vermoe-
delijk heeft de man in die korte 
tijd kans gezien de portemonnee 
van de vrouw uit haar tas te ro-
ven. Toen de man wegliep, zag het 
slachtoffer een zwarte personen-
auto, mogelijk een BMW of Mer-
cedes langzaam met de man mee-
rijden. Een ander getuige had ge-
zien dat de auto was voorzien van 
een Duits kenteken.
Een tweede geval deed zich voor 

in de lift van een gebouw aan de 
Scheiberglaan. Toen een 82-jari-
ge vrouw met de lift naar haar wo-
ning wilde gaan, stond er ook een 
man in de lift. Zonder enige aan-
leiding greep de man haar bij haar 
middel. Toen de vrouw de lift ver-
liet, bemerkte zij dat haar hand-
tas open stond. Bij controle bleek 
haar portemonnee gestolen te zijn. 
De beide gevallen was de zakken-
roller een man met een licht ge-
tint uiterlijk van 30 tot 40 jaar oud 
met een lengte van 1,70 tot 1,75 
meter. Hij had zwart golvend haar 
en droeg een zwarte jas. De man 
sprak Duits of gebrekkig Neder-
lands. Mogelijk gaat het hier om 
dezelfde man die ook in Haarlem 
zijn slag heeft geslagen. Eventue-
le getuigen of andere slachtoffers 
van de man worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie op 
via 0900-8844.

IJmuiden -Woningcorporatie Ve-
lison Wonen beperkt de huur-
verhoging voor haar kwetsbare 
huurders. De corporatie heeft be-
sloten geen gebruik te maken van 
de maximale toegestane huur-
verhoging. Zowel voor de huur-
ders met een laag inkomen als 
huurders met een middeninko-
men stijgt de huur minder dan de 
overheid voorstelt. Jaarlijks ver-
hogen woningcorporaties per 1 
juli de huur.  Elk jaar stelt de over-
heid vast met welk percentage de 
corporaties de huren maximaal 
mogen verhogen. Net als vorig  
jaar is de maximale huurverho-
ging afhankelijk van het huishou-
dinkomen van de huurder. Be-
taalbaar wonen is een belangrijk 
speerpunt van Velison Wonen. De 
corporatie zal daarom een gema-
tigde huurverhoging door voeren. 
Niet alleen de laagste inkomens-
groepen hebben het moeilijk. De 
stijgende kosten eisen ook bij  de 
middeninkomens hun tol. De-
ze mensen met een bescheiden 
middeninkomen dreigen net zo 
goed tussen wal en schip te val-
len.  Op de woningmarkt zijn er 
bovendien vaak geen alternatie-
ven voor hen. Met een beperkte 
huurverhoging wil Velison Wonen 
er voor zorgen dat de woningen 
ook voor deze huurders betaal-
baar blijft. De huren van huishou-
dens met inkomen onder of ge-
lijk aan 34.229 euro (inkomens-
jaar 2013) worden alleen ver-
hoogd met het inflatiepercenta-
ge 2014 van 1 procent. De huren 
van de middeninkomens (34.229-
43.786 euro) (inkomensjaar 2013) 
stijgen iets meer met 1,5 procent. 
Deze huurverhoging voor de mid-
deninkomens blijft daarmee ruim 
onder de toegestane 3 procent.  
Vóór eind april stuurt Velison Wo-
nen  het voorstel huuraanpassing 
naar de huurders voor de huur-
verhoging per 1 juli 2015. 

Velison Wonen 
beperkt 

huurverhoging

Koffieconcert
IJmuiden - Het Velser Senioren-
koor Vitaal en de Kennemer Har-
moniekapel voor Ouderen Oud 
Goud verzorgen zondag 26 april 
een koffieconcert in de Laurenti-
uskerk, Fidelishof 30. Dit concert 
vindt plaats onder auspiciën van 
de Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap. Aanvang 12.00 uur. 
Het Velser Seniorenkoor Vitaal 
onder leiding van dirigent Thom 
ten Harkel en met pianobegelei-
ding van Jacqueline van Ratingen 
en de Kennemer Harmonieka-
pel voor Ouderen Oud Goud, on-
der leiding van Wim Kleijn, zullen 
hierbij een gevarieerd program-
ma presenteren Naast het eigen 
repertoire van beide verenigingen 
zal er ook gezamenlijk een com-
positie worden uitgevoerd. De 
toegang van dit concert is gratis; 
een vrijwillige bijdrage ter bestrij-
ding van de kosten is welkom.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Niet goed, verhoging terug

Prijzen seizoenkaarten
Velsen - Terwijl de laatste wedstrijden van het 
seizoen nog gespeeld moeten worden is Telstar 
al druk bezig met het komende seizoen. Het ver-
lengen van de seizoenkaarten is daar een on-
derdeel van.

Het komend seizoen willen wij u met een unieke actie 
tegemoet komen als de resultaten opnieuw tegenval-
len. Daarnaast kunnen wij u een mooi voorstel doen 
met het nieuwe thuisshirt. Een absoluut ander shirt 
via onze nieuwe kledingsponsor Kelme.

Vroegboekkorting 
Wanneer u de bestelling voor uw nieuwe seizoen-
kaart voor 13 juni a.s. afgeeft of opstuurt naar Tel-
star kunt u gebruik maken van een aantal verschil-
lende acties. Zo ontvangt u een voucher waarmee u 
het nieuwe Telstar thuisshirt voor 25 euro kunt aan-
schaffen. Daarnaast doet u tot 13 juni 2015  automa-
tisch mee aan de ‘niet goed, verhoging terug’ actie.  

Niet goed, verhoging terug
Nieuw in het seizoen 2015/2016 is de ‘niet goed, ver-
hoging terug’ garantie. Mocht Telstar het seizoen niet 
bij de eerste 10 eindigen op de ranglijst, dan krijgen 
alle seizoenkaarthouders de verhoging van het sei-
zoen 2015/2016 terug.

   2015-2016 Niet goed,
   verhoging terug
Oost volw  e90,00 e15,00 
Oost 65+  e75,00 e15,00 
Oost jeugd  e45,00 e10,00 
West volw  e110,00 e20,00 
West 65+  e90,00 e15,00 
West jeugd  e75,00 e15,00 

Verkoopschema
Datum  Voordelen
8 mei t/m 13 juni Voucher Telstar 
 thuisshirt 25 euro
 Niet goed, verhoging terug 
13 juni t/m 1 juli Voucher Telstar 
 thuisshirt 25 euro
1 juli  Normale tarief

Cadeau voor seizoenkaarthouders
Alle seizoenkaarthouders van Telstar ontvangen na 
afloop van Telstar – Helmond Sport, 8 mei a.s., een 
cadeau bij het verlaten van het stadion. Het cadeau 
bevat een aantal leuke items voor elke Telstar sup-
porter en is een gebaar vanuit de gehele club rich-
ting de trouwe supporters van de Witte Leeuwen. Hier 
krijgt u tevens uw brief om de seizoenkaart voor het 
komende seizoen te verlengen.

Supporters kiezen
voor blauw uitshirt
Velsen - Rond de thuiswed-
strijd tussen Telstar en Jong 
PSV hebben de fans van Tel-
star op drie verschillende lo-
caties hun stem kunnen ge-
ven op het uit-shirt voor ko-
mend seizoen. 

Drie mogelijkheden waren door 
de kledingsponsor Kelme naar 
voren geschoven: een donker 
blauw tenue, een roze tenue en 
een zwart tenue met gele bies. 
Roze was vooral op de Oost-
tribune heel populair, zwart en 
donker blauw zowel in de Busi-
ness club als in het Paviljoen. To-
taal werden er 173 geldige stem-
men uitgebracht en 12 ongeldige 
stemmen. Het werd een nek-aan 
-nekrace tussen roze en donker 
blauw met uiteindelijk donker 
blauw als winnaar.

Uitslag:
1. Donker blauw 68 stemmen
2. Roze  64 stemmen
3. Zwart  41 stemmen

Wij danken een ieder voor zijn 
deelname. De nieuwe shirts, zo-
wel thuis als uit, worden gebruikt 
met ingang van het nieuwe sei-
zoen. Dat betekent vanaf de 
voorbereiding, dus ook tijdens de 
oefenwedstrijden. De shirts zijn 
verkrijgbaar op de open dag van 
Telstar. Deze wordt gehouden op 
zaterdag 1 augustus 2015.

Telstar Thuis in de Wijk
Velsen - Het naschoolse edu-
catieve programma Playing for 
Success is in de IJmond in no-
vember gestart met de eerste 
groepen kinderen uit groep 7 en 
8 van het basisonderwijs. Tien 
weken lang komen deze kin-
deren een keer in de week na 
schooltijd naar het Telstarstadion 
in Velsen-Zuid. Het speelse pro-
gramma, waaraan ook spelers en 
speelsters van Telstar hun mede-
werking verlenen, leidt tot meer 
motivatie en zelfvertrouwen en 
daardoor tot betere prestaties. 
Inmiddels draaien er meerde-
re groepen uit het basisonder-
wijs en is er 9 april een start ge-
maakt met de eerste groep uit 
het voortgezet onderwijs!
Een belangrijke rol bij Playing for 

Success is weggelegd voor de 
coaches. Leerlingen krijgen in-
tensieve begeleiding, soms zelfs 
één op de drie leerlingen, van 
studenten uit het mbo en hbo. 
Hiervoor zijn veel mensen nodig. 
Playing for Success heeft daar-
om uitdagende leerwerkplekken 
voor studenten beschikbaar. Ook 
vrijwilligers met een pedagogi-
sche achtergrond of een achter-
grond in de zorg zijn van harte 
welkom om een bijdrage te leve-
ren. Geïnteresseerde studenten 
of vrijwilligers kunnen met Play-
ing for Success contact opne-
men om in gesprek te gaan wel-
ke mogelijkheden er zijn. Stuur 
bij interesse een mailtje naar 
s.vanderlocht@playingforsuc-
cess.nl.

Voor de wedstrijd Telstar–RKC 
Waalwijk van vrijdag kunnen le-
den van de supportersvereniging 
Telstar hun pasje voor het nieu-
we seizoen ophalen. Vanaf 19.00 

uur deelt de supportersvereni-
ging bij het secretariaat de pas-
jes uit op vertoon van uw legi-
timatie.

Supportersvereniging

Telstar met 3-1 
onderuit in Rotterdam
Velsen - Telstar is zondag-
middag op een zonovergoten 
Kasteel in Rotterdam met 3-1 
onderuit gegaan tegen Sparta 
Rotterdam. 

Sparta en Telstar gingen in de 
beginfase gelijk op en de scherp-
te ontbrak bij beide ploegen om 
het de doelmannen daadwer-
kelijk lastig te maken. Het ope-
ningsdoelpunt kwam dan ook 
bijna letterlijk uit de lucht vallen. 
Loen schoot de bal van afstand 
en hij daalde precies op tijd om 
in de kruising achter doelman 
Zonneveld te vallen. Ook de 2-0 
viel nog voor rust. Mahmudov 
kreeg alle ruimte om op te sto-
men en de doelman te omspelen 
en af te ronden.
In de tweede helft ging Telstar op 
zoek naar de aansluitingstreffer, 

maar de ruimte die men weggaf 
zorgde er voor dat Voskamp heel 
simpel de 3-0 kon binnentikken. 
De 3-1 van Jonathan Kindermans 
is er een puur voor de statistie-
ken. (foto: Pieter Hoogeveen)
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Doelpuntenregen
bij LSVV-Velsen

Driehuis - Na het verlies van 
vorige week was winnen te-
gen LSVV een must voor Vel-
sen. Daar leek het aanvanke-
lijk niet op. Al in de derde mi-
nuut scoorde Maik Iseger voor 
de thuisclub: 1-0. LSVV bleef 
Velsen onder druk zetten en 
Randy Eijkelenboom moest 
zich voor de bal gooien om er-
ger te voorkomen. Toch verdub-
belde Bas Kansen de stand na 
een verkeerde terugspeelbal. 
2-0. LSVV ging door op de in-

geslagen weg en Toine Merk 
zorgde met een omhaal voor 
3-0 waarna Jacco Marcus met 
een prachtige lob nog voor rust 
4-0 liet aantekenen. Velsen was 
niet verder gekomen dan twee 
vrije trappen en een corner. De 
mannen van Ton Pronk werden 
tot dan totaal overklast door 
LSVV.
Na rust moest uit een ander va-
tje worden getapt om niet hele-
maal af te gaan. Blijkbaar had 
iedereen dat begrepen want 

vanaf nu was het vooral Velsen 
wat de klok sloeg. Erik Met-
god zette al snel de toon na een 
voorzet van Tim Groenewoud: 
4-1, toch weer gevolgd door 
een doelpunt van LSVV dat via 
een mooie aanval Randy Eijke-
lenboom kansloos liet: 5-1. Vel-
sen stroopte nu echt de mou-
wen op en drukte LSVV ver te-
rug. Casper Sintenie schoot net 
over maar even later passeer-
de Henk Swier zijn tegenstan-
der voor 5-2 gevolgd door een 
strafschop (Tim Groenewoud) 
wegens hands: 5-3. Velsen was 
ontketend. Uit een verre ingooi 
van Jesper Gutteling werd de 
bal doorgekopt naar Eric Met-
god: 5-4 en in blessuretijd had 
Remco van Dam de gelijkmaker 
op zijn schoen maar plaatste de 
bal in de handen van de uitste-
kende doelman Benito Vage-
vuur. 
De kansen voor Velsen volg-
den elkaar nu snel op. Twee-
maal werd de bal nog van de 
lijn gehaald en doelman Vage-
vuur redde ook nog bij twee 
pogingen van zijn collega Eijke-
lenboom. Al met al was het een 
wedstrijd met twee gezichten 
vanmiddag. 

Open Gerard van Es 7x7 
toernooi bij Stormvogels
IJmuiden - Op zaterdag 16 mei 
organiseert IJVV Stormvogels 
voor de 9e keer het open 7x7 
toernooi. Voor de 3e maal draagt 
dit toernooi, na de zeer succes-
volle en sportieve editie van vori-
ge seizoenen, de naam van Vis-
restaurant Gerard van Es. Tijdens 
het jubileum seizoen is deze suc-
cesvolle samenwerking gestart 
om daarmee andermaal de meer 

dan symbolische band tussen 
Stormvogels en de Vis en Visse-
rij te duiden. Ook dit jaar kan een 
ieder, lid of geen lid van Storm-
vogels, selectiespeler, recrea-
tiespeler, man, vrouw, veteraan 
deelnemen. Indeling in poules 
vindt plaats op basis van speel-
sterkte en leeftijd. Het toernooi is 
van 11.30 uur tot ca. 17.00 uur en 
na afl oop is er voor alle deelne-

mers heerlijk gebakken vis van 
visrestaurant Gerard van Es of 
een BBQ. Uiteraard zal er ook 
onder het genot van een drankje 
en livemuziek worden terug ge-
keken op de sportieve prestaties 
van de dag. Kosten voor deelna-
me per team bedraagt 50 euro. 
Meld je aan op www.stormvo-
gels.nl of bij secretaris@storm-
vogels.nl.

Stormvogels verdient 
meer dan een punt

IJmuiden - In de strijd tegen 
degradatie kwam een hardwer-
kend Stormvogels in de uitwed-
strijd tegen SO Soest niet ver-
der dan een gelijkspel. Omdat 
de concurrenten De Foresters 
en Elinkwijk hun wedstrijd wis-
ten te winnen, zakten de IJmui-
denaren verder in het moeras en 
zullen daardoor de laatste drie 
wedstrijden in winst moeten om-
zetten.
De eerste grote tegenvaller was 
reeds in de achtste minuut. Bij 
een duel speelde de IJmuiden-
se verdediger Mischa Plug de 
bal duidelijk met de voet, maar 
omdat zijn tegenstander met een 
gil als een stervende zwaan ter 
aarde stortte, gaf scheidsrech-
ter Pieters uit Utrecht een straf-
schop die feilloos door Kuenen 
werd ingeschoten: 1-0. Stormvo-
gels was van slag en daar kon SO 
Soest vijf minuten later van profi -
teren door een doelpunt van Bi-
torina: 2-0. Halverwege de eerste 
helft nam het team van trainer 
Dick-Jan Ente het initiatief over, 
creëerde zich aardig wat kan-
sen, maar kwamen niet tot sco-
ren. Een ontketend Stormvogels 
kwam de tweede helft het veld 
in. Achterin gingen de IJmuide-
naren 1 op 1 spelen en zette de 

verdediging van SO Soest con-
stant onder druk. Kansen voor 
onder andere Patrick Krop, Et-
kin Zivkara en Jurjen Dikker ble-
ven niet uit. Na een half uur leek 
Stormvogels gas terug te ne-
men, maar dat was schijn, want 
met nog tien minuten op de klok 
zorgde Patrick Krop door het be-
nutten van een strafschop voor 
de aansluitingstreffer: 2-1. 
Echter, binnen een minuut ver-
grootte SO Soest door toedoen 
van Coban haar voorsprong: 
3-1. Met nog vijf minuten offi -
ciële speeltijd gaf Stormvogels 
zich nog niet verloren. Integen-
deel, nadat eerst opnieuw Pa-
trick Krop zijn tweede doelpunt 
maakte, zorgde drie minuten la-
ter Etkin Zivkara voor de welver-
diende gelijkmaker: 3-3. In bles-
suretijd schoot Jurjen Dikker nog 
keihard op de paal. 
Vrouwe Fortuna was duidelijk 
in Soest niet op de hand van 
Stormvogels. Hopelijk is zij dat 
zondag a.s. wel in de thuiswed-
strijd tegen middenmoter SJC.
Stormvogels zaterdag boekte 
een monsterzege van 14-1 op 
BSM. Met vier doelpunten werd 
Patrick Pronk de topscorer. Za-
terdag is in Beverwijk Jong Her-
cules de tegenstander.

Waterloo-meiden stap 
dichterbij kampioenschap
Driehuis - Afgelopen week-
end hebben de drie meiden-
teams van VV Waterloo weer 
negen punten binnengehaald. 
De teams hebben alles zelf in 
de hand. Alles winnen is ge-
noeg. ,,We hebben er het volste 
vertrouwen in en wensen on-
ze meiden veel succes’’, aldus 
jeugdcoördinator Roy Bell.
,,Zoals velen weten is vrouwen-
voetbal het snelst groeiende 
sport en dat merken wij ook bij 
Waterloo. Vandaar dat wij ook 
samenwerken met stichting 

Vrouwen Voetbal Noord-Hol-
land, oftewel de Witte Leeuwin-
nen, om zoveel mogelijk van el-
kaar te leren. Aankomend sei-
zoen hopen wij een MD1-
team in de 1e klasse, MC2 in 
de 2e klasse en MC1 in de eer-
ste klasse te hebben. Nu zijn 
wij nog op zoek naar een paar 
meiden voor deze teams kom 
gezellig vrijblijvend mee trai-
nen.’’
Meer weten? Mail naar vvwa-
terloojeugd@gmail.com of bel 
06-29578120 (Roy Bell).
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Gemeentehuis dicht
tijdens feestdagen
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een 
aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Maandag 4 mei  Verplichte vrije dag
Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 15 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 25 mei   Tweede Pinksterdag   

IJmond-fi etsroute 
‘Langs bunkers en forten’
De gemeenten Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk hebben een ge-
zamenlijke fi etsroute uitgege-
ven. Aanleiding voor de regionale 
fi etsroute ‘Langs bunkers en for-
ten’ is dat Nederland 70 jaar ge-
leden werd bevrijd. De route is 60 
km lang en is vanaf 25 april gratis 
verkrijgbaar.

Zaterdag 25 april 2015 openen de 
wethouders Annette Baerveldt 
(Velsen), Cecilia van Weel (Bever-
wijk) en Aad Schoorl (Heemskerk) 
de fi etsroute o�  cieel om 10.00 uur 
bij het Bunkermuseum aan de Bad-
weg in IJmuiden. Vanaf deze locatie 
fi etsen de wethouders en andere be-
langstellenden een deel van de route. 

‘Langs bunkers en forten’
De route, die door Beverwijk, IJmui-
den, Wijk aan Zee en Heemskerk 
voert is in totaal circa 60 km lang; 
een mooie afstand voor de elektri-
sche fi ets. Maar het is uiteraard ook 
mogelijk een deel van de route te 
fi etsen. ‘Langs bunkers en forten’ 
maakt gebruik van het fi etsknoop-
puntensysteem. Dit systeem werkt 
heel eenvoudig. De route is te vol-
gen via de genummerde bordjes. Op 
elk knooppunt staat een informatie-
paneel met een overzichtskaart. De 
fi etsroute is vanaf zaterdag 25 april 
gratis te verkrijgen op het gemeen-
tehuis en de bibliotheek. U kunt de-
ze ook downloaden vanaf www.vel-
sen.nl

Bunkers open
Op 25 en 26 april zijn de Radarbunker 
V143 en Mannschaftsbunker M151 in 
Wijk aan Zee geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Tevens wordt op beide da-
gen een grote rondleiding (1,5 uur) 
gegeven, startend bij Hotel Het Hoge 
Duin om 12.30 uur. Om deel te nemen 
is het noodzakelijk vooraf aan te mel-
den via info@rondjewijkaanzee.nl. 
Zie ook: www.rondjewijkaanzee.nl. 
De rondleiding kost € 12 per persoon, 
inclusief een consumptie. Het Bun-
kermuseum aan de Badweg in IJmui-
den is eveneens geopend op 25 en 26 
april, van 11.00 tot 16.00 uur. Voor in-
formatie kunt u kijken op www.bun-
kermuseum.nl.

Onderscheiding uitgereikt
Prof. Dr. J.M. ten Cate uit Sant-
poort-Zuid heeft vrijdag 17 april 
uit handen van burgemeester 
F.M. Weerwind een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. De 
heer Ten Cate nam afscheid als 
hoogleraar Experimentele Pre-
ventieve Tandheelkunde aan het 
Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam (ACTA). Van-
wege zijn buitengewone weten-
schappelijke prestaties in binnen-
en buitenland is  hij  benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw.

De heer Ten Cate heeft zich voor-
al beziggehouden met de preventie 

van tandcariës. Hij bracht als een 
van de eersten in kaart hoe het ge-
bruik van fl uoride werkt tegen tand-
bederf. De bevindingen van de heer 
Ten Cate openden de weg om cariës 
te voorkomen met fl uoridetandpas-
ta. Een goed voorbeeld hiervan is de 
kindertandpasta die in Nederland 
gebruikt wordt. De heer Ten Ca-
te ontving onder meer een eredoc-
toraat aan de Universiteit van Os-
lo en is benoemd tot honorary pro-
fessor aan universiteiten in Chi-
na, Peru en Hong Kong. Ten Cate is 
een belangrijk ambassadeur van de 
Nederlandse tandheelkundige we-
tenschap in de gehele wereld. (foto: 
Marc Kruse)

Veiligheid en gezelligheid troef

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmark-
ten, dus ook in Velsen. Op al-
lerlei plekken bieden kinderen 
en volwassenen spontaan hun 
spulletjes aan.

De gemeente stelt wel een aan-
tal voorwaarden aan dit jaarlijk-
se, koninklijke gebeuren. Zij wil 
hiermee voorkomen dat er brand-
gevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan. Maar bovenal is het van 
belang, dat de hulpdiensten goed 
hun werk kunnen doen. Verder 

dienen de voorwaarden de belan-
gen van de ondernemers, die hun 
winkel willen openen. De vrij-
markt tijdens Koningsdag is er-
voor iedereen, maar niet bedoeld 
voor commerciële doeleinden. 
Op deze manier blijft de Velsen-
se vrijmarkt een gezellig trefpunt 
van aanbieders en kooplustigen 
en nieuwsgierige voorbijgangers. 
De voorwaarden staan allemaal 
op www.velsen.nl en op de me-
dedelingenpagina verder in deze 
krant.
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Doe mee aan de enquête 
fi etspaden Velserbroek!
De gemeente Velsen onderzoekt de 
verkeersveiligheid op de vrij gele-
gen fi etspaden in Velserbroek. Aan-
leiding zijn de ongevallen die heb-
ben plaatsgevonden en de reacties 
die uit het Burgerpanelonderzoek 
Verkeer in 2014 naar voren zijn ge-
komen.

In opdracht van de gemeente voert on-
derzoeks- en adviesbureau DTV Con-
sultants daarom momenteel een ver-
keersveiligheidsstudie uit. Deze wil-
len wij aanvullen met de meningen 
en ervaringen van inwoners en weg-
gebruikers in Velserbroek. Wij vragen 
u daarom uw mening te geven via een 
online enquête: www.verkeersenque-
te.nl/velserbroek. Het invullen kost 
ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd 
en gebeurt anoniem. 

Deelname klankbordgroep 
Het opstellen van mogelijke maat-
regelen wordt uitgevoerd in nauw 
overleg met een klankbordgroep van 
experts en bewoners. Bent u ook ge-
interesseerd om zitting te nemen in 
de klankbordgroep? Geef dit dan op 
aan het einde van de enquête.

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

Hier vindt u niet alleen informatie 
over werkzaamheden aan de we-
gen of openbare ruimte, maar ook 
over evenementen en bijzondere 
gebeurtenissen zoals de lintjesre-
gen. Wilt u iets weten, melden of 
reageren? twitter.com/gemvelsen 
of facebook.com/gemeentevelsen. 

Check de app!

Wanneer wordt
de afvalbak opgehaald?
Afvalbak vol? Wordt er vandaag 
opgehaald? En welke bak is aan 
de beurt? Deze vragen hoeft u 
zich niet meer te stellen. Vanaf nu 
kunt u online de afvalkalender na-
kijken. Op www.hvcgroep.nl logt 
u in met uw postcode en huisnum-
mer en krijgt u een persoonlijk 
overzicht van de dagen waarop 
bij u in de straat de bakken wor-
den geleegd.

HVC-app
Maar u kunt ook de HVC-app down-
loaden. Hierop vindt u de dagen 
waarop het afval wordt ingeza-
meld, maar ook de adressen van het 
dichtstbijzijnde afvalbrengstati-
on. Via de app kunt u tevens meldin-

gen ontvangen met een herinnering 
welke afvalsoort die dag wordt op-
gehaald. De app is beschikbaar voor 
iOS en Android. U vindt de app in 
iTunes (iOS) en in Google Play (An-
droid).

Inzameling rond feestdagen
Rond de feestdagen kan het voorko-
men dat uw bak op een andere dag 
wordt geleegd dan gebruikelijk. Op 
de afvalkalender kunt u via de site 
van HVC (www.hvcgroep.nl) of de 
app nakijken op welke dag uw con-
tainer wordt geleegd. Ook kunt u via 
de nieuwsbrief op de hoogte blijven 
van de afvalinzameling.  Op genoem-
de site kunt u zich daarvoor aanmel-
den. Abonneren is gratis.

Start in april 2016

Renovatie Velsertunnel
De grootscheepse renovatie van 
de Velsertunnel begint half april 
2016. Vanaf dat moment gaat de 
tunnel negen maanden helemaal 
dicht. Rijkswaterstaat vergroot 
onder meer de doorrijhoogte met 
12 centimeter en moderniseert de 
vluchtwegen. Ook wordt de Vel-
sertunnel van binnen vrijwel hele-
maal vernieuwd.

Werk deze zomer
Deze zomer staan meer voorberei-
dingen op het programma. In ju-
ni begint de inrichting van tijdelijke 
extra rijstroken in de Wijkertunnel 
(beide richtingen). Die zijn tijdens 

de renovatie nodig omdat de Wijker-
tunnel dan meer verkeer te verwer-
ken krijgt. Ook start Rijkswaterstaat 
de ontwikkeling van een online por-
taal. Daar kunnen weggebruikers in 
de regio actuele reisinformatie vin-
den.

Meer informatie
Meer weten over de renovatie 
van de Velsertunnel of de bereik-
baarheidsaanpak? Kijk op www.
rijkswaterstaat.nl /velsertunnel.
Facebook:www.facebook.com/vel-
sertunnel. Twitter: @Velsertunnel-
rws

Lee  aarheidsonderzoek
Woont u fi jn in uw wijk? Voelt 
u zich er veilig? De gemeen-
te Velsen wil dat graag we-
ten en houdt een enquête over 
leefbaarheid. Als u die nog niet 
heeft ingevuld, krijgt u deze 
week een nieuwe kans – dit keer 
op papier.

Om de paar jaar laat de gemeente 
Velsen deze lee� aarheidsenquête 
doen. De vragen gaan over allerlei 
onderwerpen, zoals veiligheid in 
de buurt, vrijetijdsbesteding, vrij-
willigerswerk en uw gezondheid. 

De gemeente Velsen hoort graag 
wat u vindt van uw buurt; dat kan 
aanleiding zijn om actie te on-
dernemen. Dus hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter.

Begin april heeft u een uitnodiging 
gekregen om de enquête digitaal in 
te vullen. Dit keer zit er een papie-
ren formulier bij. 

Het vorige onderzoek was in 2013. 
Door de uitkomsten van de onder-
zoeken in de verschillende jaren 
met elkaar te vergelijken, kan de 
gemeente ook zien of zaken beter 
of minder goed gaan en waar extra 
aandacht voor nodig is.

Invullen is anoniem
Invullen is anoniem en duurt on-
geveer 20 minuten. De deelnemers 
zijn willekeurig uitgekozen. Het 
bureau I&O Research voert het on-
derzoek uit. De uitkomsten wor-
den in augustus verwacht; daar 
volgt dan nader bericht over.
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Bouw je eigen droomhuis!

Pionieren in IJmuiden
De gemeente is gestart met een 
vernieuwende pilot, dat het mo-
gelijk maakt om zelf uw eigen 
droomhuis te bouwen in kluspan-
den en op kavels. In 2016 wil de 
gemeente kluswoningen aanbie-
den in het Jan Lighthart gebouw in 
IJmuiden en kavels in de Van den 
Vondellaan in Driehuis en het Snip-
penbos in IJmuiden.

Inloopavond
De gemeente wil u graag informe-
ren tijdens een inloopavond voor ge-
interesseerden met presentatie op 
woensdag 27 mei a.s. U bent om 18.30 
uur van harte welkom in de burger-

zaal van het gemeentehuis aan het 
Plein 1945 in IJmuiden. 

Over het project
De drie genoemde locaties worden nu 
onderzocht en uitgewerkt. In ieder 
geval is duidelijk dat de vrijheid van 
bouwen gaat vallen binnen de regels 
van het zogenoemde ‘kavelpaspoort’. 
Hierin staan de bouwhoogtes, maar 
bijvoorbeeld ook de wijze van parke-
ren. Op deze manier wordt voorko-
men dat er bij het bouwen extremen 
ontstaan, maar dat er toch variatie in 
het straatbeeld is. Meer informatie 
over dit experiment vindt u op www.
pioniereninijmuiden.nl.

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma 
van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit 
te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze 
vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost 
 Burgemeester Weerwind legt samen met wethouder Annette
 Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij 
 het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en 
 muzikale intermezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur
 in het stadhuis worden afgegeven. 

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  Plein 1945 naar 
 Begraafplaats Westerveld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats 
 Westerveld

19.35 uur Muzikale bijdrage door het Soli Harmonie orkest en
 Zanggroep Voices 

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet 
 van het  ‘Wilhelmus’

20.05 uur Kranslegging en aanvang defi lé langs het Herdenkings-
 monument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
11 april  2015 tot en met 17 april 
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dudokplein 1, plaatsen groendrager 
(16/04/2015) 5837-2015;
Dudokplein 1, realiseren extra uit-
gang (15/04/2015) 5750-2015;
Biallosterskilaan 13, interne verbou-
wing (13/04/2015)  5754-2015;
Sluisplein 33-65, Interne verbou-
wing (13/04/2015) 5500-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
HOV Velsen nabij Vlielantweg, 
plaatsen damwanden (16/04/2015) 
5839-2015;
Rijksweg 424, isoleren kap buiten-
zijde (13/04/2015) 5696-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 12, verplaatsen 
afmeersteiger (16/04/2015) 5842-
2015;
Min van Houtenlaan 90, plaatsen 
aanbouw (15/04/2015) 5776-2015;
Amsterdamseweg 14, kappen 2 bo-
men (13/04/2015) 5493-2015.

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 32, vergro-
ten uitbouw (16/04/2015) 5813-
2015.

Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 37, plaat-

sen dakopbouw (17/04/2015) 5892-
2015;
J. Bijhouwersstraat 40, plaatsen er-
ker (14/04/2015) 5707-2015;
Floraronde 87, plaatsen balkonhek 
(11/04/2015) 5184-2015;
De Zeiler 128, oprichten berging 
(12/04/2015) 5418-2015.

Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen loading 
dock en herinrichten parkeerplaats-
voorzieningen (17/04/2015) 5913-
2015;
Lijndenweg 16, verbouwen distri-
butiecentrum (16/04/2015) 5835-
2015;
Watervlietstraat 37, plaatsen dakka-
pel (13/04/2015) 5520-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Dudokplein 1, herinrichten Dudok-
plein (25/02/2015) 3087-2015;
Rondweg 20, oprichten loods 
(19/02/2015) 2519-2015;
Gerard Doustraat 29, plaatsen dak-
opbouw (01/03/2015) 3041-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Willemsplein 2-14, President Steyn-
straat 2-10, S.P. Kuyperplantsoen 
72-78, oprichten 14 gezinswoningen 
en 6 starterswoningen (17/04/2015) 
w14.000623;
Willemsbeekweg 88, handelen in 
strijd regels bestemmingsplan (dag-
besteding)(17/04/2015)  5122-2015;
Merellaan 8, plaatsen dakkapel 
(20/04/2015) 2486-2015;
Pruimenboomplein 75, plaatsen bal-
konbeglazing (16/04/2015) 5765-
2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-
pen 2 bomen (20/04/2015) 3626-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen reclameborden (16/04/2015) 
2874-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 18, ver-
groten woning met uitbouw en kel-
der (20/04/2015) 311-2015;
Amsterdamseweg 14, oprichten 
wijkpost (20/04/2015) 3907-2015;
Kerkesingel 11-13, restauratie van 
de gevel (20/04/2015) w14.000629.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Botter 28, plaatsen dakkapel voor- 
en achtergevel (16/04/2015) 2807-
2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen tijdelijke buitenvoorzieningen 
(21/04/201) 3313-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Henk Van Delden straatvoet-
bal toernooi, 30 mei 2015, Plein 
1945, IJmuiden (20/04/ 2015) 
u15.002477;
Beyond, 16 mei 2015, deelgebied 
Oosterbroek van het recreatiege-
bied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(22/04/2015) u15.002762.
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Ontwerpbestemmingsplan 
Havengebied Eerste Partiële Herziening

Op 20 juni 2013 is het bestem-
mingsplan Havengebied vastge-
steld door de gemeenteraad. In de 
uitspraak op het beroep is dit be-
stemmingsplan op 2 percelen ver-
nietigd. Het gaat hierbij om Traw-
lerkade 38 en 64 te IJmuiden.

Deze partiële herziening repareert 
het bestemmingsplan Havengebied 
voor deze twee percelen. Het colle-
ge heeft besloten Gebruik te maken 
van de ‘verkorte procedure’ zoals ge-
noemd in de door de raad vastgestel-
de notitie ‘Het ruimtelijke functio-
neel kader en de nieuwe Wro’ en ge-
bruik te maken van artikel 2, lid 3, 
sub a van de Inspraak- en Samen-

spraakverordening en geen inspraak 
te verlenen in de vorm van een voor-
ontwerpbestemmingsplan. Derhal-
ve wordt het ontwerpbestemmings-
plan direct ter inzage gelegd. Voor de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
vast stelt ontvangt zij graag uw ziens-
wijzen met betrekking tot dit plan.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied bestaat uit de perce-
len Trawlerkade 38 en 63 te IJmui-
den 

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet be-

stuursrecht, ligt het ontwerpbestem-
mingsplan Havengebied Eerste Parti-
ele Herziening (idn: NL.IMRO.0453.
BP0501HAVENGEBIPH1.-O001) 
van vrijdag 24 april tot en met don-
derdag 4 juni 2015 ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis en de cen-
trale bibliotheek. Het digitale be-
stemmingsplan is ook te raadplegen 
via de gemeentesite www.velsen.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u bellen of een afspraak maken 
met de behandelend ambtenaar (zie 

onderstaande gegevens).
 
Indienen van zienswijzen
Tot en met donderdag 4 juni 2015 
kunt u een zienswijze indienen op 
het plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van “zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Haven-
gebied Eerste Partiële Herziening” 
of via ro@velsen.nl, vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar dhr. Pijpers, telefoon-
nummer 0255-567200.

Tijdens Koningsdag is het gebrui-
kelijk 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 vrijmark-
ten ook toegestaan mits dezelf-
de voorwaarden in acht genomen 
worden. Op deze manier hoopt de 
gemeente Velsen dat alle inwo-
ners en ondernemers veel plezier 
beleven aan de vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de volgen-
de 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 ver-
keer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 
27 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot 
en met het gedeelte C&A). Let op: 
een gedeelte van de K. Zegelstraat 
en Velserduinweg wordt afgeslo-
ten 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 toe-
gestaan onder de volgende voor-
waarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met omwo-
nenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor de 
ingang van winkels, horecazaken 
en andere bedrijven die een duide-
lijk zichtbare poster hebben opge-
hangen met de tekst: “Op Konings-
dag 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 inge-
nomen worden vanaf 5 meter van-
af de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoende 
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te 
blijven voor het doorlaten van po-
litie, brandweer en ambulance. Bij 
van luifels e.d. geldt de vrije breed-
te 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 de-

tailhandelaren is verboden. Alleen 
verkoop van gebruikte artikelen 
door particulieren is toegestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aan-
geboden.

9. Er mag niet worden gebakken en 
gebraden door middel van open 
vuur.

10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdak-
jes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s 
of fakkels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen wor-
den gespeeld.

13. Iedere deelnemer dient na afl oop 
de overgebleven spullen mee te 
nemen of in de daarvoor bestem-
de 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 aanwijzin-
gen moeten direct worden opge-
volgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen 
controles gehouden worden met be-
trekking tot de opgelegde voorwaar-
den.

Vrijmarkt Koningsdag 2015
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