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Verstopte riolering of afvoerleiding?
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Mobiel : : 06
983 90
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Leve de Koning!

Velsen - Morgen vieren miljoenen Nederlanders de 51ste verjaardag Koning Willem Alexander. In onze gemeente worden feesten gehouden in IJmuiden, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. De Oranjeverenigingen en (horeca)ondernemers pakken uit met kinderspelen, live-optredens en andere leuke activiteiten. In het centrum van Velserbroek en IJmuiden zijn grote vrijmarkten
en natuurlijk wordt op diverse plaatsen het Wilhelmus gezongen tijdens het hijsen van de nationale
driekleur. Het vollege programma van Koningsdag in Velsen staat verderop in deze krant. (foto: Reinder Weidijk)

Reddingbootdag bij KNRM
IJmuiden - Op zaterdag 28 april
houdt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM) haar landelijke open
dag op 45 locaties. Ook KNRMreddingstation IJmuiden doet
mee. Reddingbootdag is dé
dag om actief kennis te maken
met het reddingwerk op het
water, de professionele vrijwilligers en het materieel van de
KNRM.

Op deze dag bedanken de 1.300
vrijwilligers van de KNRM de donateurs die reddingwerk financieel mogelijk maken. De vrijwilligers kunnen hun werk doen door
de vrijwillige bijdragen van mensen die de Redding Maatschappij
een warm hart toedragen. Want
deze Redders aan de wal, zoals
de KNRM haar donateurs noemt,
steunen de redders niet alleen

met een vaste vrijwillige bijdrage,
maar daarnaast vormen zij een
morele achterban voor de redders. Als dank voor die vaak jarenlange steun halen de vrijwilligers
op 28 april alles uit de kast. Reddingbootdag duurt van 10.00 tot
16.00 uur met weer een leuk programma: KNRM Lifeguards met
hun materieel, een kusthulpver-

leningsvoertuig van de KNRM,
Zeekadetkorps IJmond, Stichting
Ambulance Wens, verkoop artikelen uit de Reddingwinkel, springkussen, schminkhoek, verkoop
van hamburgers & haring en zing
mee met De Delta Singers! Het
allermooiste: donateurs mogen
meevaren op de Nh1816, Koos
van Messel en de Johanna Louisa. Let op: kinderen tot en met
11 jaar mogen onder begeleiding
meevaren op de Johanna Louisa.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen onder begeleiding meevaren op de
Koos van Messel en de Nh1816.
Per vaarronde mogen per reddingboot 20 personen meevaren.
Zie ook www.reddingbootdag.nl.
(foto: KNRM/Arie van Dijk)
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Braak Velsen, Showroom: Duinvlietstraat 102 Velsen-Noord ☎ 0251-211825 - ma/vr 13-17 – za 10-16 uur
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Ma-vr. 13-17102,
uur.1951
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10-16 uur www.braak.nl
Duinvlietstraat
XE Velsen-Noord,
tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur
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Veilig en gezellig voor iedereen

Vrijmarkten Koningsdag 2018
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus
ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en volwassenen spontaan
hun spulletjes aan. De gemeente stelt
wel een aantal voorwaarden aan dit
jaarlijkse, koninklijke gebeuren.

elsen wil hiermee voorkomen dat er
brandgevaarlijke en onveilige situaties
ontstaan. Maar bovenal is het van belang,
dat de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. erder dienen de voorwaarden
de belangen van de ondernemers die hun
winkel willen openen.
e vrijmarkt tijdens oningsdag is ervoor iedereen, maar niet bedoeld voor
commerci le doeleinden. Op deze manier
blij t de elsense vrijmarkt een veilig en
gezellig tre punt van aanbieders en kooplustigen en nieuwsgierige voorbijgangers.
e voorwaarden staan allemaal op www.
velsen.nl en op de mededelingenpagina

verder in deze krant. peciale aandacht
voor de tape, die voor markering van de
verkooplocaties wordt gebruikt.
ringend verzoek om dat tape na a oop
van de vrijmarkt weer weg te halen, net als
het restant van de niet verkochte spullen.
( oto: Pi aba

Wethouder Verkaik stopt ermee
In de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022
zal Arjen Verkaik geen deel meer uitmaken van het college van burgemeester en
wethouders van Velsen. Zodra het nieuwe
college van burgemeester en wethouder
van de gemeente Velsen is geïnstalleerd
zal de heer Arjen Verkaik zijn functie van
wethouder neerleggen.

In het voorjaar van
werd rjen erkaik wethouder. rie volle bestuursperioden hee t hij erop zitten. “ waal mooie,
maar ook overvolle jaren , aldus erkaik. In
de a gelopen twaal jaar was erkaik wethouder van onder meer economische zaken,
sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer

en vervoer, ruimtelijke ordening en nanci n. e
-wethouder kijkt met genoegen en dankbaarheid terug op de a gelopen
drie bestuursperioden. “Ik heb een aantal
mooie resultaten mogen bereiken, zoals de
omvorming van de Meergroep naar I mond
erkt . Ik heb bedrij sleven en onderwijs in
beweging gebracht voor een gericht arbeidsmarktbeleid en bijgedragen aan een gezonde
haveneconomie.

Beheer Grote Houtkade
naar Zeehaven IJmuiden N.V.
De gemeente Velsen heeft vorige week
officieel het havenbeheer van de Grote
Houtkade in Velsen-Noord overgedragen
aan Zeehaven IJmuiden N.V. De gesloten
overeenkomst voor het havenbeheer van
de Grote Houtkaden is een opmaat naar
intensief en duurzaam gebruik van de havens in Velsen en de IJmond.

orig jaar hee t elsen het terrein achter
de rote outkade uitgegeven aan M
rote out . . Nu het havenbeheer wordt
verzorgd door eehaven I muiden N. . is de
verwachting dat de aanwezige economische
kansen worden verzilverd.

et politiek-bestuurlijke werk is nooit a , aldus wethouder erkaik. Maar hij acht de tijd
rijp voor verandering en vernieuwing. aarom hee t hij besloten te stoppen met zijn
werk als wethouder.

Werkzaamheden
e werkzaamheden vinden plaats op maandag t m zaterdag van .
tot 1 .
uur.
an- en a voer van materialen vindt plaats
vana de antpoortse ree .

eehaven I muiden N. . hee t veel kennis
en ervaring op het gebied van havenbeheer.
e hebben een duidelijk plan om de rote
outkade zo intensie mogelijk te gebruiken en gunstig uit te baten. Ook is er sprake
van een goede samenwerking met M O, gebruiker van het terrein achter de kade. Op de
oto( einder eidijk wethouder erkaik
en Peter van de Meerakker van eehaven
I muiden N. . ( oto: einder eidijk

Gewijzigde afvalinzameling
Op Koningsdag (vrijdag 27 april) en op
Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei)
haalt HVC geen afval op. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten.

Herstelwerkzaamheden aan
spooronderdoorgang HOV Velsen
Tot en met zondag 27 mei 2018 worden
in de spooronderdoorgang bij Santpoort
herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
de slijtlaag van de HOV busbaan. De busbaan bleek niet egaal. De verwachting is,
dat de busrit na de werkzaamheden een
stuk comfortabeler wordt.

e zeehaven in I muiden laat de a gelopen
jaren een sterke groei zien. ooral de maakindustrie en de o shore activiteiten. r is
veel vraag naar kaderuimte in de regio.

Tijdelijke omleiding bus 385
oor de werkzaamheden rijdt lijn 5 tijdelijk via een omleidingsroute. at betekent
dat de bus tijdens deze periode bij een drietal haltes niet stopt. it zijn de haltes esterveld, tadschouwburg en riniostraat.
ervangende haltes zijn de ondellaan in
riehuis en de eeweg in I muiden.

anneer uw inzameldag op deze dagen
valt, wordt uw a val op een andere dag opgehaald. ijk op de digitale a valkalender
via www.hvcgroep.nl o de vernieuwde
C app wanneer dit is.

Uit het college

Meer informatie
oor meer in ormatie over de dienstregeling en het plannen van uw reis kunt u terecht op de www.conne ion.nl.

Koninklijke onderscheiding
voor de heer Krijn de Best
Afgelopen zaterdag 21 april jl. heeft
burgemeester Dales een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de
heer Krijn de Best in het Apollohotel in
IJmuiden.

e heer e est werd benoemd tot idder in de Orde van Oranje Nassau. e heer
e est is medeoprichter van de tichting
Nepal. eze stichting zet zich in voor de
ontwikkelingssamenwerking in Nepal en
in het bijzonder op het terrein van onderwijs. ( oto: gemeente elsen

•

et aantal leerlingen bij e e er aan de
enhoornstraat in I muiden blij t toenemen en daarom hee t de basisschool
nu ruimte tekort. e e er is een rede
chool met een sportpro el. emeente elsen hee t besloten de school uit te
breiden en gelijktijdig de g mnastiekzaal
de ol jnzaal achter porthal eewijk te

verbouwen. e nieuwbouw wordt in januari
in gebruik genomen. ot die tijd
maken de leerlingen gebruik van de leegstaande lokalen bij de Pleiadenschool.
Meer in ormatie op www.velsen.nl bestuurorganisatie gemeenteraad raadskalender
collegeberichten
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Gewijzigde openingstijden
In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:
Vrijdag 27 april
Dinsdag 1 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei

Koningsdag
Dag van de Arbeid
Hemelvaartsdag
verplichte vrije dag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen
avondopenstelling op donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt
u terecht op dinsdag 8 mei. U kunt op deze
avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00

uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde avondopenstellingen alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is
140255 of 0255-567200.

(Vakantie)nieuws uit
zwembad de Heerenduinen
Openingstijden 30 april t/m 13 mei (meivakantie)

Maandag 30 april
Dinsdag 1 mei
Woensdag 2 mei
Donderdag 3 mei
Vrijdag 4 mei
Zaterdag 5 mei
Zondag 6 mei

Ga mee op klimaatavontuur
met BRAK! IJmuiden
Op zondag 6 mei organiseert het nieuwe
kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmuiden zijn eerste activiteit voor publiek.
Van 10.00-17.00 uur is jong en oud van
harte welkom in IJmuiden aan Zee bij het
paviljoen Nova Zembla naast de klimtoren aan het Kennemermeer. Op deze dag
geven de partners van BRAK! een voorproefje van de programma’s die dit nieuwe centrum in 2018 en 2019 gaat organiseren.

Deelname
Deelname aan de activiteiten is gratis. In
verband met de beperkte ruimte is aanmelden voor de lezing en de rondleidingen
noodzakelijk. Meer informatie: www.brak.
ijmuiden.nl
Programma
Een greep uit het programma van zondag 6
mei:
• Om 11 uur komt tv-boswachter rjen
Postma vertellen over klimaatverandering en de invloed hiervan op de natuur.
Aansluitend kun je met hem mee op
strandexpeditie.
• e hele dag organiseert het Pieter ermeulen Museum een klimaatontdekkingstocht voor kinderen vanaf 4 jaar en
hun ouders.
• s Middags vana 1 . uur zijn er buitenavonturen te beleven met Oerrr. el

•
•

•
•

de natuur ontdekken, met je blote voeten
in het zand en door de modder. Dat voelt
lekker!
s Middags zijn er meerdere natuurwandelingen met een gids. Deze duren een
uur. Wel even van te voren opgeven.
ana 14. uur kun je met uttersgeluk
bekijken hoe plastic in de zee terecht
komt en plastic soep vormt. Hoe houden
we de stranden schoon
a zel jutten
en maak daarna de mooiste dingen van
het gevonden plastic.
ij het paviljoen Nova embla en bij diverse foodtrucks zijn hapjes en drankjes
te koop.
n last but not least: de klimtoren van
P N is die dag opengesteld. Onder begeleiding van ervaren instructeurs kun
je deze beklimmen. Minimumleeftijd: 7
jaar.

I muiden is een initiatie van gemeente Velsen in samenwerking met Pieter ermeulen Museum, Natuurmonumenten, P N, IMO Nederland, rbode
Maritiem, ennemerstrand N , ondor
Wessels Vastgoed en Universiteit Leiden.
I muiden onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking met overige geinteresseerde partijen zoals Wageningen
Marine esearch, NMI en en media
(uitgever van uest en National eographic).

Wist u dat….

Bij crisissituaties er direct informatie op de website staat?
Als er in de gemeente een zeer ernstig
incident plaatsvindt met grote gevolgen
(grote brand, ongeluk of ramp) wil je natuurlijk snel op de hoogte zijn van de laatste informatie.

Veel van die informatie komt dan van de
hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie). Deze zijn georganiseerd bij de Veilig-

heidsregio Kennemerland (VRK). Als er dus
iets gebeurt, is de website van de VRK een
belangrijke
informatiebron(www.vrk.nl).
Maar omdat veel mensen eerder kijken op de
gemeentelijke website, wordt op www.velsen.nl direct een informatiebalk geplaatst
met een korte tekst en een doorverwijzing
naar de website van de VRK. Zo bent u direct
op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Zaterdag 12 mei
Zondag 13 mei

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.30-16.00 uur
09.00-12.00 uur( gezinnen)
12.00-16.00 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
09.00-16.00 uur
10.00-16.30 uur
10.30-16.00 uur
09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
12.00 15.00 uur
09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
09.00-15.00 uur
10.00-15.30 uur
12.00 15.00 uur
09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur

Het banen zwemmen op maandag van 13.00 tot 15.00 uur vervalt. Alle aquasporten en het
baby-peuterzwemmen komen te vervallen. Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad. De particuliere zwemlessen gaan door tijdens
de vakantie. Van 30 april t/m 13 mei ligt in het wedstrijdbad de Clownvis-hindernisbaan!
(foto: aangeleverd)

Dodenherdenking 4 mei 2018
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen 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.

uur

ranslegging egraa plaats uinho in I muiden-Oost. urgemeester
Dales legt samen met wethouder Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei
Velsen een krans bij het herdenkingsmonument en een bloemstuk bij
het Indië-monument

1 .45 uur

Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Plein 1945

18.00 uur

Herdenking in het gemeentehuis 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 gemeentehuis 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 muziekvereniging Soli en het zangkoor 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
ilhelmus

20.05 uur

Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging en aanvang
defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele
bloemlegging.

20.20 uur

Einde programma
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In Santpoort en Driehuis

Ondergrondse containers
voor restafval alleen
toegankelijk met afvalpas
Ondergrondse containers voor restafval
bij hoogbouw Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Driehuis worden straks
afgesloten.

Vanaf 15 mei 2018 zijn deze alleen nog
maar open te krijgen met een afvalpas van
huishoudens in deze dorpen, die niet beschikken over een rolcontainer. Deze afvalpas is dezelfde als die wordt gebruikt
voor het afvalbrengstation.

Meer informatie over het afsluiten van
de containers, het gebruik van de afvalpas of het aanvragen van een nieuwe afvalpas, vindt u terug op www.velsen.nl/
meer-waarde-uit-afval. Als u vragen heeft,
stuurt u dan een mail aan afval@velsen.nl.
De bestaande containers voor restafval
in Velsen-Noord en Velserbroek worden
naar verwachting tweede helft juni afgesloten. IJmuiden volgt in oktober.

Gratis naar de speeltuin
voor gezin met laag inkomen
De gemeente Velsen geeft gezinnen met
een laag inkomen gratis toegang tot één
van de drie speeltuinen in Velsen.

snel daarna een brief met informatie. Met
deze brief krijgt u gratis toegang tot één van
de drie speeltuinen. (foto: Pixabay)

Gratis naar de speeltuin
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van
het minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan
kunt u een aanvraag indienen voor een seizoenkaart voor één van de drie speeltuinen
in Velsen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin
Zeewijk of Speeltuin De Veilige Haven. Met
de seizoenkaart heeft het hele gezin toegang tot de speeltuin.

‘Achterbankkinderen fietsen
doorgaans onveiliger’
U heeft ze vast wel op straat gezien. Kinderen van alle groepen 7 in Velsen op
de fiets, die meededen aan het jaarlijkse verkeersexamen. De resultaten liepen
uiteen.

Elk jaar komt het verschil in fietservaring
weer naar voren uit de resultaten van de
fietsexamens. Kinderen, die door hun ouders naar school worden gebracht, missen
voldoende ervaring, zijn onzeker en maken
fouten. Echter kinderen die dagelijks op de
fiets zitten, scoren beter dan deze zogeheten ‘achterbankkinderen’. Een conclusie
die ook landelijk door Veilig Verkeer Nederland (VVN) is getrokken.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.velsen.nl. Zoek vervolgens op ‘speeltuin’. U
kunt daar het aanvraagformulier downloaden.
Ontvangt u een uitkering van de gemeente
Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier
thuisgestuurd.

Laat kinderen veel fietsuren maken!
“Het is belangrijk voor de fietsvaardigheid
van kinderen dat ze veel fietsuren maken”,
aldus José de Jong namens Veilig Verkeer
Nederland. Ook de VVN streeft ernaar om
alle kinderen veilig te laten fietsen. Hoewel concrete cijfers nog ontbreken, merkt
VVN dat ouders steeds vaker de fiets la-

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u
voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u

ten staan als ze hun kinderen naar school
brengen. Ouders vinden het handiger om
de kinderen snel met de auto te brengen,
zodat ze zelf verder naar hun werk kunnen
rijden. Geen goede zaak volgens VVN. “Op
de fiets leren schoolkinderen hoe het verkeer loopt, hoe snel voertuigen gaan. Voor
de ontwikkeling van het verkeersinzicht is
het belangrijk om jong te beginnen. Als ze
er pas mee beginnen op hun twaalfde, dan
missen ze dat.”
Leerlingen in Velsen
De kinderen van groep 7 van de Velsense
basisscholen zijn eerst met het schriftelijke VVN-examen getoetst of ze de verkeerskennis beheersen, inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van
het belang van veilig verkeersgedrag. In de
afgelopen weken hebben deze kinderen ook
op de fiets in de diverse dorpskernen het
praktische Verkeersexamen gedaan. Dat
wordt lokaal door vrijwilligsters met steun
van de gemeente georganiseerd.(foto: gemeente Velsen)

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

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 14 april 2018 tot en met
20 april 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Margadantstraat 48, interne verbouwing
(unit 08/09) IJmuider Delta (17/04/2018)
5068-2018
Schoutenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(18/04/2018) 5093-2018

Jacob van Heemskerkstraat 42, plaatsen
dakopbouw (16/04/2018) 5003-2018
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, legaliseren erfafscheiding (16/04/2018) 4996-2018
Zinneveltlaan 8, plaatsen dakkapel
(16/04/2018) 5025-2018
Weiland ten zuiden van Van Dalenlaan 122
en ten oosten van Bloemendaalsestraatweg
4, verplaatsen bedrijf (20/04/2018) 52602018
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 19, plaatsen
dakopbouw (15/04/2018) 4947-2018

Cotélaan 21, kappen boom (17/04/2018)
5088-2018
Cotélaan 23, wijzigen gevel (20/04/2018)
5248-2018
Hoofdstraat ong., plaatsen evenementen
display (18/04/2018) 5131-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, wijzigen gevel
(20/04/2018) 5226-2018
Velserbroek
Hogemaad 33, plaatsen 2 dakkapellen
(17/04/2018) 5077-2018

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123b, plaatsen betonnen waterreservoir (17/04/2018) 50952018
Minister van Houtenlaan 35, kappen boom
(18/04/2018) 5097-2018
Parkweg ong., vervangen evenementen display (18/04/2018) 5126-2018
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen tijdelijke units
voor opslag van wind- en watersportonderdelen (19/04/2018) 5179-2018
Stratingplantsoen 15, interne verbouwing
(19/04/2018) 5175-2018.
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Aanvragen (vervolg)
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerlaan 91, splitsen woning in 2 appartementen (16/04/2018) 1009-2018
Celsiusstraat ong., oprichten 16 garageboxen (20/04/2018) 2757-2018
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 195rd, afwijken bestem-

mingsplan voor logiesfunctie voor bovenwoning (18/04/2018) 2519-2018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan
voor een evenement van 10 t/m 13 mei 2018
(villa’s culinair wijntheater) (20/04/2018)
2037-2018
Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 15 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publieksza-

ken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te
zien op de website velsen.nl via het menu
Actueel / Inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning.
Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

bouw (24/04/2018) 3357-2018
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Sanpoort-Zuid
Avondvierdaagse
Brederode
Daltonschool, op 5 juni rondom de Brederode
Daltonschool, Willem de Zwijgerlaan 110
(16/04/2018) 5014-2018

IJmuiden
Kruitenstraat 13 – brandveilig gebruik ge-

Velserbroek
Avondvierdaagse,op 12 t/m 15 juni van 17.30
tot 21.00 uur, locatie: in en om Velserbroek
(18/04/2018) 11243-2018
2Generations Beach Edition, op 7 juli van
16.00 tot 00.00 uur, locatie: strand Villa
Westend (18/04/2018) 5128-2018

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

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan 12, kappen 3 bomen
(16/04/2018) 4051-2018
Kweekerslaan 8, bouwen 4 woningen met
bijgebouwen (16/04/2018) 12594-2017

IJmuiden
Kingsdayparty, op 27 april 2018 van 12.00
tot 21.00 uur, locatie: straat en middenberm
voor café de Griffioen, nabij Trompstraat
79a, (19/04/2018) 3258-2018

IJmuiden
Beukenstraat 28, plaatsen dakopbouw
(19/04/2018) 3697-2018
Cepheusstraat 29, plaatsen afvoerkanaal
(16/04/2018) 2537-2018
Radarstraat ong., oprichten 63 appartementen met stallingsgarage (17/04/2018)
32242-2017
Pegasusstraat 40, Andromedastraat 1a, 1b
en 1c, plaatsen twee dakkapellen en wijzigen voorgevel (17/04/2018)
Kennemerlaan 52a t/m d, herindelen eerste
verdieping ten behoeve van 4 bestaande appartementen (17/04/2018)
Makreelkade
9,
plaatsen
weegbrug
(23/04/2018) 2810-2018

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, legaliseren uitbreiding fietsenstalling (16/04/2018) 27522018

Santpoort-Noord
Weleda Pim Mulierloop, op 22 april 2018
van 9.30 tot 13.00 uur, locatie: start/ finish
Sportpark Groeneveen, (17/04/2018) 24072018
Koningsdag op 27 april 2018 van 10.00 tot
20.00 uur, locatie: Landje van Scholz tussen
Middenduinerweg en Burg. Enschedélaan
(18/04/2018) 2069-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Valeriuslaan 10, plaatsen
(19/04/2018) 3468-2018

dakopbouw

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dakopbouw op bestaande zolderverdieping
(16/04/2018) 580-2018
Reyndersweg 1, vervangen vetvangput
(18/04/2018) 4360-2018
Velserbroek
Zwanebloembocht 159, plaatsen dakkapel
(19/04/2018) 3599-2018
Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17

Driehuis
Koningsdagviering op 27 april 2018 van
10.00 tot 21.30 uur, locatie: veld Aagtenvonklaan, (18/04/2018) 2265-2018
Velserbroek
Haarlem Night Skate, op 20 juni, 18 juli en
15 augustus 2018 van 20.00 tot 22.00 uur, locatie: start/finish Vestingplein / Polderhuis
(18/04/2018) 3017-2018.

Vrijmarkt Koningsdag 2018
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat
in de Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. Gelet op de brandveiligheid en de belangen van ondernemers die
hun winkels willen openen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders voor
de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek
een aantal voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht
genomen worden. Op deze manier hoopt
de gemeente Velsen dat alle inwoners en
ondernemers veel plezier beleven aan de
vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het
kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945
is niet toegestaan.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte
vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Marktplein). Let op: een gedeelte van de K. Zegelstraat wordt middels hekken en een
geslotenverklaring C1 afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur tot 19.00
uur.
• Marktplein
Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het winkelcentrum Velserbroek

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. U dient geluidsoverlast te vermijden.
Houdt u rekening met omwonenden en
winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang
van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op
Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis
bij de receptiebalie van het Klant Contact
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden
vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats
dient altijd voldoende ruimte (minimaal
3,5 meter) vrij te blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance.
Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte
tussen de uitgeklapte luifels.
5. In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels,
voor deuren en/of op brandkranen worden
neergezet.
6. Eventuele materialen die over de weg worden opgehangen, dienen op een hoogte van
minimaal 4,2 meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door particulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken







Plein
1945



IJmuiden
ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en gebraden
door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden
geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afloop de over-

gebleven spullen mee te nemen of in 
de
daarvoor bestemde containers (in IJmuiden) weg te werpen en de ingenomen
plaats weer schoon achter te laten.
14. Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct
worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Bonekampstraat 1, 1971 DL IJMUIDEN

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het
KCC (klantencontactcentrum) in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Kapmelding
Twee bomen (Prunus) aan De Lethstraat 12 Velsen-Noord om meer ruimte te geven voor het doorrijden van grotere voertuigen.

Interessante kennissessie OV IJmond Jong

Diversiteit als succesfactor
Velsen-Noord - OV IJmond Jong organiseert voor de leden afwisselend kennissessies en dynamische netwerkactiviteiten. Deze
week stond een kennissessie met leiderschapsdeskundige Esther
Mollema op het programma. Zij ging met de leden van de ondernemersvereniging - jong en iets ouder - in gesprek over diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

IventCrew Academy
bij Villa Westend
Velserbroek – Zaterdag 14 april
was de IventCrew Academy bij
Villa Westend.
De jongens van IventCrew werden onder leiding van Roel Nelis en Dave van Geldorp (Tentsupply) bijgeschoold voor het komende festivalseizoen. Naast de
opleiding werd er ook een sollicitatie speeddate gedaan.
Directeur Frank van Pel: ,,Wij zijn
een jong en dynamisch bedrijf.
Wij kijken naar talent, maar ook
naar kansen. Zojuist sprak ik met
Marlies van Heese, begeleidster
van statushouders, ook wel Nieuwe Nederlanders genoemd. Het is
prachtig om te zien dat wij naast

onze vaste mensen ook iets kunnen doen om mensen uit bijvoorbeeld oorlogsgebieden door te
laten ontwikkelen binnen ons
bedrijf. Dat geeft een gevoel van
voldoening. Naast statushouders werken wij ook met ROC’s
en UWV. Het gaat om het zien van
kwaliteit. Als je dat ziet krijg je
goede mensen om je heen.’’
Ook werd die dag een commercial opgenomen bij Villa Westend.
Alex Mass (Temptation Island) en
Degos & re-done, twee internationaal bekende DJ’s) schitterden
in de hoofdrol. Binnenkort te zien
op FB #IventCrew. Zie ook www.
iventgroup.nl. (foto: aangeleverd)

Mensen in diverse teams zijn slimmer en creatiever, voelen zich meer
betrokken, vinden het team fijner
om in te werken en switchen minder snel van baan. Esther Mollema,
zowel nationaal als internationaal
een autoriteit op het gebied van
verandermanagement en (vrouwelijk) leiderschap, had weinig moeite om de aanwezigen te overtuigen
van de meerwaarde van diversiteit
aan de top.
Ze vertelde in de Skybox van Daalimpex dat diversiteit veel verder
gaat dan de verhouding mannen
en vrouwen binnen een manage-

momenteel vooral op de ondervertegenwoordiging van vrouwen.
Terwijl in andere landen al sprake
is van een verplicht quotum (vaak
een verdeling van 70% mannen
en 30% vrouwen bij bedrijven van
meer dan 50 werknemers), loopt
Nederland wat dat betreft ver achter. ,,De traditionele rolverdeling is
zo diep geworteld in onze samenleving dat er een stevig middel nodig is om een verandering te bewerkstelligen’’, aldus Mollema. Een
deel van de aanwezigen was het
met haar eens, maar anderen vonden een verplicht quotum niet nodig. ,,Dat regelen wij zelf wel’’, was
een van de reacties. Mollema gooide nog wat olie op het vuur door te
stellen dat een quotum ‘een gevaar
is voor middelmatige mannen, niet
voor mannen met kwaliteit.’
Marit Bakker, bestuurslid van OV
IJmond en verantwoordelijk voor
de jonge ondernemers, heeft in de
praktijk regelmatig te maken met
mentteam, directie of raad van het beeld dat in Nederland heerst
commissarissen. ,,Het gaat om alle over de rol van de vrouw. ,,Bij het
manieren waarop we verschillend sierbestratingsbedrijf dat ik sazijn, dus ook karaktereigenschap- men met mijn broer run, werd ik repen, levenservaring en status tel- gelmatig geschoffeerd als vrouw.
len mee. Ondernemers die voor di- Het is echt een mannenwereld en
versiteit durven te kiezen, boeken ze zijn niet gewend dat daar een
betere resultaten. Onderzoek van vrouw in een leidinggevende rol
Ernest & Young heeft aangetoond rondloopt. Als ik bijvoorbeeld naast
dat diverse teams 10% meer klant- een mannelijke stagiair aan de vertevredenheid en 10% meer omzet koopbalie zat, werd hij als eerste
realiseren. Die cijfers tonen aan dat om advies gevraagd. Ik moest dan
diversiteit een succesfactor is in het het woord overnemen en ze overbedrijfsleven.’’
tuigen dat ze bij mij moesten zijn
De discussie over diversiteit in de voor advies en bijna letterlijk zegtop van het bedrijfsleven richt zich gen dat het mijn bedrijf is.’’ Molle-

ma herkende dat beeld: ,,Wij hebben in Nederland vrij vastgeroeste
ideeën over rolverdeling. Dat moet
echt anders.’’
De leiderschapsdeskundige wist de
leden van OV IJmond bijna twee
uur te boeien met prikkelende stellingen, interessante feiten en tips
over diversiteit. Tijdens de netwerkborrel met fantastische hapjes van
Van Es Catering was volop ruimte
om na te praten over de interessante kenissessie. Iedereen ging naar
huis met een flinke dosis ‘food for
thought’.
Meer weten over de activiteiten
van OV IJmond Jong? Kijk op www.
ovijmond.nl of mail naar clusterjong@ovijmond.nl. (Friso Huizinga,
foto’s: Reinder Weijdijk)

De Jong Kampeer & Recreatie

Voorjaarsshow met Fietsen Wandeltweedaagse

Hillegom-De Zilk - Lekker wandelen of fietsen op vakantie en
thuis. Veel informatie kan men zaterdag 28 (09.00 tot 17.00) en
zondag 29 april (11.00 tot 17.00 uur) hierover verkrijgen tijdens
de Fiets- en Wandeltweedaagse bij De Jong in Hillegom-De Zilk.

Thalia Theater viert 50
jaar Led Zeppelin

IJmuiden - Dit jaar zou de rockband Led Zeppelin 50 jaar bestaan.
Ter nagedachtenis aan deze legendarische band gaat Thalia dit jubileum voor hun fans groots vieren!
Op zaterdag 19 mei om 20.30 uur
komt de Britse tributeband Letz
Zep naar IJmuiden om net als in
2015 er een groot ‘Zeppelin’ feest
van te maken.
Letz Zep wordt beschouwd als één
van de beste Led Zeppelin coverbands ter wereld door critici, Led
Zeppelin fans én de meesters zelf:
,,I walked in, I saw me!’’ was de reactie van frontman Robert Plant
na het bijwonen van een concert.
In de ruim twee uur durende Letz
Zep show komt het gehele reper-

toire van hun idolen voorbij, met
zowel hits als Stairway To Heaven
en Kashmir als minder bekend materiaal. Van uitverkochte arena’s in
Parijs en Madrid, grote festivals in
Mexico en Venezuela en optredens
door heel Europa, overal weten Billy Kulke, Andy Gray en de anderen
het ware Zep-gevoel tot leven te
brengen. Letz Zep gaat niet over
nostalgie, maar maakt een vuist tegen de tand des tijds en houdt in
leven wat de grote rock artiesten
van weleer te vroeg hebben achter gelaten. Een strakke, rauwe Led
Zeppelin show voor de echte liefhebbers! De toegang bedraagt 25
euro. Zie ook www.thaliatheater.nl.
(foto: aangeleverd)

Bij dit event is ook de LOWA Experience Trailer aanwezig. De bezoeker krijgt hierbij alle uitleg
over de laatste LOWA schoenen
en advies van experts op wandelgebied.
Maar ook op het gebied van fietsen tijdens vakantie is veel te beleven. Iedereen kan bij De Jong
bijvoorbeeld proefrijden op elektrische (vouw)fietsen, speciaal
voor gebruik in de garage van
campers. Verder zijn er presentaties van fietsendragers voor achterop de personen auto. Een primeur is de fietsaanhanger van
OCS. Deze fietsaanhanger is de
ideale oplossing om spullen of

boodschappen te vervoeren op
vakantie of thuis. De fietsaanhanger is zowel gemakkelijk te monteren als te demonteren.
De Jong is uiteraard specialist
van fietsendragers voor gebruik
op de caravan en de camper. Er
is hiervan een uitgebreid assortiment te zien. Om tijdens een
tentvakantie een beetje ruim in
uw auto te kunnen zitten is het
gebruik van een bagagewagen
een uitkomst. Alle 2018 modellen van bagagewagens worden
bij De Jong getoond. Ook nieuw
is de trailer om uw motor achter
uw auto mee te nemen.
Zie ook www.dejongrecreatie.nl.

Zonnige Koningsspelen

Velsen - Vorige week vrijdag
stond ook Velsen in het teken
van de Koningsspelen. De buurtsportcoaches hebben op twee
verschillende plekken activiteiten georganiseerd: op het strand
in IJmuiden en op Sportpark
Groeneveen in Santpoort-Noord.
Op het strand waren de Toermalijn, de Franciscus, de Origon, het
Kompas en de Parnassiaschool
aanwezig. Maar liefst 1.000 kinderen konden op deze dag onder andere meedoen aan dansen,
rugby, ren en tikspelletjes, kara-

te en een clinic van de Reddingsbrigade. Op sportpark Groeneveen in Santpoort gingen de kinderen van de Franciscus en de Zefier lekker sporten en spelen op
de atletiekbaan en op de tennisbanen. De clinics werden mede
mogelijk gemaakt door de sportverenigingen uit de gemeente en
studenten van onder andere het
Vellesan College en SM&O. SportSupport kijkt terug op een zonnige en geslaagde dag en hoopt
dat alle kinderen lekker (blijven)
sporten! (foto: SportSupport)
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Jan Bonekampherdenking met Conny
Braam en Bas Vermaat
IJmuiden - Het Bonekamp herdenkingscomité organiseert op
vrijdag 4 mei om 20.30 uur weer
een bijeenkomst om stil te staan
bij het graf van Jan Bonekamp op
de Westerbegraafplaats in IJmuiden.
De herdenking van de IJmuidenaar Jan Bonekamp en de strijd
die hij met velen van zijn tijdgenoten voerde mag een bron
zijn van inspiratie in een tijd van
stormachtige politieke en economische ontwikkelingen. Van onverdraagzaamheid en intolerantie. Maar ook een tijd van strijdbare inzet van medewerkers in de
zorg en de schoonmaak. Jongeren die strijden voor volwaardig
werk en inkomen en de illegalen
en ontheemden die vechten voor
hun bestaan.
Bij de twaalfde herdenking
spreekt, naast de bekende IJmuidense schrijfster Conny Braam,
Bas Vermaat. Bas woont in Haar-

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
lem, werkt in de zorg en maakt een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuials vakbondskaderlid deel uit den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
van het bestuur van de FNV sec- IJmuiden. Deze week aandacht voor de Zeewijkpassage.
tor Zorg & Welzijn. Bas was ooit
dienstweigeraar en lang actief Tussen 1957 en 1961 maken de plaats aan de Planetenweg geDudok scheiden door een hoge muur,
tegen het militarisme. Nu staat stedenbouwkundigen
hij voor een strijdbare en actieve en Wissing plannen voor Zee- bedoeld om de wind van het
vakbeweging en wil het FNV Of- wijk, de laatste grote uitbreiding plein weg te houden. Een deel
fensief van onderop vorm en in- van IJmuiden. Zij komen met een van het plein krijgt honingraatplan voor 2100 woningen voor vormige overkappingen. Op het
houd geven.
De herdenking voorziet ander- 7000 mensen in de duinen ten plein wordt een ‘praatkuil’ gemaal in een uitgebreid cultureel zuiden van de havens. De wijk be- bouwd, bestaande uit vijf kleiprogramma. Michel Zoetmul- staat uit hoogbouw, eengezins- ne stenen tribunes rond een zesder blaast het Taptoe, Daan van woningen en garages. Daarnaast kant, waarbij een kant open blijft.
Putten en Nicolette Knape bren- is er ruimte voor kerken, scho- Op de hoek Planetenweg-Schipgen een lied van Cornelis Vrees- len, een bejaardencentrum, een laan wordt een tweede parkeerwijk ten gehore, ‘Kameraden’, en sportcomplex en een winkelcen- plaats aangelegd. Aan de PlaneDasha Derzhavets zingt een Rus- trum. In 1965 start de bouw van tenweg wordt begin 1973 een
Zeewijk. Zeven jaar later zijn er kunstwerk geplaatst. Het bestaat
sisch lied over de oorlog.
Evenals in voorgaande jaren ont- 1785 woningen gereed.
uit drie rechtopstaande houten
vangen de bewoners uit de stra- In 1970/1971 wordt aan het Zee- ‘vissen’ met daaromheen, op groten die in Velsen zijn vernoemd wijkplein een winkelcentrum ge- te hoogte, een ring met de naam
naar verzetslieden elk een uit- bouwd. Eerst wordt een groot van het winkelcentrum.
nodiging om met anderen stil te pand voor de Kijkgrijp, de late- In 1984 wordt de supermarkt verstaan bij de naamgever van hun re Dekamarkt, neergezet. Hier- groot. In de jaren tachtig en begin
achter verrijst een rij met twaalf jaren negentig lijdt het winkelstraat. (foto: Wikipedia)
winkelpanden. In juni 1971 wordt centrum een kwijnend bestaan;
het ‘Winkelcentrum Zeewijk’ ge- de muur houdt naast de wind ook
opend. Eind 1971 opent een fi- de klanten weg. De aan de Dekaliaal van de openbare biblio- markt verwante eigenaar, Dreef
theek aan de achterzijde van het Beheer, besluit tot grootscheepse
winkelcentrum, aan de Doorne- renovatie van het winkelcentrum.
berglaan. In 1972 wordt het plein Eind 1994 start de verbouwing,
vóór het winkelcentrum inge- waarbij de ruimte tussen de winricht. Het plein is van de parkeer- kels wordt overkapt en het “plein”
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wordt vervangen door een parkeergarage met een parkeerdek.
In juni 1996 wordt het vernieuwde winkelcentrum met de nieuwe
naam ‘Zeewijkpassage’ feestelijk
geopend.
Na een kleine twintig jaar ondergaat het winkelcentrum opnieuw
een metamorfose. Dreef Beheer
presenteert in februari 2015 de
plannen aan het publiek met tekeningen en een maquette. De
passage, de daken en de buitengevel worden compleet vernieuwd en krijgen een moderne uitstraling, de winkelruimte
wordt vergroot en er komt een
extra parkeerkelder aan de Schiplaan. De verbouwing start begin 2016. Tijdens de verbouwing
blijven de winkels zoveel mogelijk open. Na ruim twee jaar verbouwen en veel ongemakken
voor de winkeliers en de winkelgangers, wordt de compleet vernieuwde Zeewijkpassage op 16
maart 2018 feestelijk heropend.
Helaas zijn de ronde bankjes rond
de centrale pilaren in de oude
passage – een favoriete ontmoetingsplek voor wijkbewoners –
verdwenen. De paar bij de ingangen geplaatste nieuwe bankjes
vormen een schrale troost. Maar
de frisse Zeewijkpassage kan vol
vertrouwen uitzien naar haar vijftigste verjaardag in 2021!

Fietser (72) overleden na
aanrijding Kromhoutstraat
IJmuiden - De 72-jarige man uit
IJmuiden die vrijdagmiddag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval op de Kromhoutstraat, is in het ziekenhuis aan zijn
verwonding overleden. Dat heeft
de politie bekend gemaakt.
Omstreeks 15.30 uur fietste een
groepje jongens over het fietspad vanaf het strand in de richting van de Dokweg.
De jongens werden ingehaald
door het slachtoffer, die in dezelfde richting fietste. Bij het passe-

ren kwam het slachtoffer in botsing met een van de jongens uit
het groepje, een 12-jarige jongen
uit IJmuiden. Beiden kwamen ten
val.
De jongen had nagenoeg geen
letsel, maar de man bleek ernstig gewond te zijn. Hij werd met
spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het slachtoffer
aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft een onderzoek ingesteld. (foto: Michel van
Bergen)

Jaren zonder rijbewijs
Beverwijk - Een snorfiets zon- dacht van agenten op de Velserder kentekenplaat trok maan- weg in Beverwijk. De vrouw, een
dagavond rond 20.00 uur de aan- 67-jarige inwoonster van VelsenNoord, werd aan de kant van de
weg gezet. De bestuurder bleek
niet in het bezit van een geldig
rijbewijs.
Naar eigen zeggen reed de vrouw
al vanaf haar vijftiende zonder
rijbewijs op een snorfiets. Sinds
2006 is een bromfietsrijbewijs
verplicht. Na jaren zonder rijbewijs is de vrouw ‘tegen de lamp
gelopen’ en heeft zij hiervoor een
boete gekregen.

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

IJmuiden - Het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) heeft deze
week haar 50.000ste bezoeker verwelkomd. De heer Frans Schipper uit Heiloo ontving een mooi fotoboek en een fleurig boeket
uit handen van Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam.

voor duurzaamheid en innovatie in de regio en beroepsmogelijkheden in de techniek. Tevens
is er een Technolab waar jongeren technieklessen krijgen, zijn
er diverse vergaderruimtes voor
SHIP is een expositie over de van de havens van het Noordzee- zakelijke bijeenkomsten en is er
bouw van de grootste zeesluis kanaal, de werkgelegenheid, de een restaurant met een dakterter wereld en de ontwikkelingen innovatie en natuurlijk de bouw ras met fraai uitzicht op het sluiin het Noordzeekanaalgebied. van de grootste zeesluis ter we- zengebied.
Het markante rode gebouw is ge- reld. Wij zijn heel trots op het suc- Vanwege grote stellages met dieopend sinds 31 maart 2017 en ligt ces van SHIP en natuurlijk op het pe putten is de sluisroute sinds
pal naast de plek waar de nieuwe aantal bezoekers dat onze ver- 16 april voor een jaar afgesloten,
sluis wordt gebouwd.
wachtingen overtreft.’
maar SHIP blijft wel bereikbaar
SHIP heeft het te verwachten be- Met de interactieve expositie in via de Noordersluisweg. SHIP is
zoekersaantal in haar eerste jaar SHIP ervaren bezoekers alles over zeven dagen per week van 10.00
ruimschoots overtroffen. Koen de bouw en werking van de nieu- tot 17.00 uur gratis te bezoeken.
Overtoom: ,,SHIP vertelt het be- we zeesluis in IJmuiden en de Een rondleiding kost 5 euro en is
langrijke verhaal over de regiona- ontwikkelingen in het Noordzee- te boeken via www.ship-info.nl.
le, nationale en internationale rol kanaalgebied. Ook is er aandacht (foto: aangeleverd)
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OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-522330.

26 APRIL

(foto: aangeleverd)
Laat u portretteren tussen de
bloeiende bloembollen door
legom-De Zilk. Van 09.00 tot
sneltekenaar Ineke Ligtermoet
17.00 uur. Zie ook www.dejon- (foto: Mike Roelofs)
Stadsschouwburg Velsen: Dani- op de Hortus Bulborum in Limgrecreatie.nl.
el Arends. Aanvang 20.15 uur.
men, geopend van 12.00 tot
5.00 uur.
17.00 uur.
Fadozangeres Daisy Correia in
de Grote Kerk in De Rijp, 20.30
uur. Kaarten: www.cartouchegraftderijp.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter
tot puber.

29 APRIL
(foto: aangeleverd)
Plantenmarkt Clusius College van 9.30 tot 15.00 uur in de
school aan de Oranjelaan 2a in
Castricum.
Koffieochtend in Bibliotheek
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Zeeverkennergroep Nannie van
der Wiele houdt een open dag
van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Speciaal voor kinderen van 5 t/m 12
jaar worden er gratis zeilclinics
gegeven.

MindWalk
outdoortraining.
Start NP Zuid Kennemerland,
ingang Duin en Kruidberg. Van
10.00 tot 11.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Expositie in Gemaal 1879, Fielkerweg 4 in Akersloot van
Beeldhouwgroep Steengoed
o.l.v. Ellen Boots, tot 20 mei. Iedere zondag 13.30-16.30 uur.

Kunstenaars Collectief Velsen
exposeren hun schilderijen en
ruimtelijk werk in de expositiezaal van Galerie De Waag,
Spaarne 30 in Haarlem. Tot en
met zondag 13 mei te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. Zie
ook www.kzod.nl.
Freddy Koridon & Friends bij
Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord.
‘IJmuiden wat vertel je me nou
in De Brulboei, Kanaalstraat 160
IJmuiden. De eerste film ‘The
Maersk Viking, begint om 20.00
uur. Na de pauze de film ‘Waterwerk’.

(foto: KNRM/Arie van Dijk)
Reddingbootdag bij KNRM
IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00
uur.

Optreden jonge talenten in De
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 20.00 uur.

(foto: Ben Hooijschuur)
Molen en Meren wandeltocht
over 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40
kilometer vanuit Krommenie.
Informatie: www.wsvdelaatsteloodjes.nl. Ook zondag.
Bakkum’s Escaperoom op Camping Bakkum. Info: www.campingbakkum.nl.

(foto: Corne van der Stelt)
Stadsschouwburg Velsen: Jandino in ‘Larger than life’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: Bart Heemskerk)
Koningsnacht in Alkmaar: www.
koningsdag-alkmaar.nl.

27 APRIL

Koningsdag. Zie programma elders in deze editie.
Buitenplaats Beeckestijn: Gesloten in verband met Koningsdag.
Pieter Vermeulen Museum: Gesloten in verband met Koningsdag.

28 APRIL

Voorjaarsshow met fiets- en
wandeltweedaagse bij De Jong
Kampeer & Recreatie in Hil-

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter
tot puber. Motordraaimiddag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Meivakantie in Huis van Hilde:
Romeins koken 13.00-16.00 uur;
Romeins wildplukken 13.0016.00
uur.
Koekjesbakken,
14.00-15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Activiteiten
tijdens Meivakantie (tot en met
13 mei). Zie ook www.pietervermeulenmuseum.nl.

(foto: aangeleverd)
Fietsexcursie: Het landschap
als geschiedenisboek. Georganiseerd door IVN Zuid Kennemerland. Vertrek 14.00 uur vanaf standbeeld Hansje Brinkers
in Spaarndam. Aanmelden via
023-5370258 of j.eijfferts@live.
nl

(foto: Margot de Heide)
The Full Monty in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

3 MEI

Koffieochtend in Bibliotheek
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Rouwspreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter
tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

(foto: Henk van Bruggen)
Weidevogelexcursie in de vogelrijke Hempolder bij Akersloot,
19.00-20.30 uur. Reserveren verplicht: www.gaatumee.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen
van kleuter tot puber.

(foto Harrie Muis)
Kennemertheater: ´The Best of
Britain’, een avondvullend muziekspektakel. Aanvang 20.15
uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Action Sunday bij Action Planet,
Laaglandersluisweg 12. Zie ook 30 APRIL
www.actionplanet.nl of bel 023- Vergadering oud-Hoogovensmedewerkers in de Brederode5392650
zaal van het Dudok Huis. Aanvang 14.30 uur, zaal open 13.30
uur.

1 MEI
(foto: aangeleverd door Paul ten
Have)
IVN-lentewandeling Noorderneg Heiloo start 10 uur vanaf de parkeerplaats van zwembad Het Baafje, De Omloop 11
in Heiloo.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Lotgenotengroep rouw in De
Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00
uur.

Lezing ‘Over de grenzen van
de vrijheid van meningsuiting’
door Huub Elzerman in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen
Voorjaarsshow met fiets- en van kleuter tot puber.
wandeltweedaagse bij De Jong
Kampeer & Recreatie in Hillegom-De Zilk. Van 11.00 tot
17.00 uur. Zie ook www.dejongrecreatie.nl.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. GeAnna’s Oorlog door Marjo Da- opend van 11.00 tot 16.00 uur.
mes in de Oude Kerk in Spaarn- Toegang 4 euro. Officiele opedam, Kerkplein 2. Aanvang ning 15.00 tot 17.00 uur.
15.00 uur.
Telstar-SC Cambuur. Aanvang
19.45 uur.
Elvis-concert met originele
muzikanten van Elvis Presley:
drummer Bob Lanning en Jim
Murray en Dwight Icenhower,
wereldwijd gezien als de beste Elvis tribute artiest in Podium
(foto: F. Braaksma)
Victorie in Alkmaar, 20.00 uur.
Tinnen soldaatjes gieten op Fort
aan Den Ham aan de Busch en
Dam in Uitgeest, 11.00-16.00

(foto: Tessa Posthuma de Boer)
Stadsschouwburg Velsen: Paulien Cornelisse. Aanvang 20.15
uur.

Beheer Grote Houtkade
overgedragen aan
Zeehaven IJmuiden
Velsen-Noord - De gemeente
Velsen en Zeehaven IJmuiden NV
hebben een overeenkomst gesloten voor het havenbeheer van de
Grote Houtkade in Velsen-Noord.
Voor beide partijen een mooie
mijlpaal: een belangrijke stap in
een goede exploitatie van het haventerrein Grote Hout.
De economie in de IJmond ontwikkelt zich gunstig. Offshore
wind en de maakindustrie bieden
mooie kansen voor economische
groei. Met de uitgifte van het terrein achter de Grote Houtkade
aan TMA Grote Hout BV vorig jaar
en het verzorgen van het havenbeheer door Zeehaven IJmuiden
NV deze week, is de verwachting
dat de aanwezige economische
kansen worden verzilverd. Dat is
een belangrijke impuls voor de
regionale economie.
De zeehaven in IJmuiden laat de
afgelopen jaren een sterke groei
zien. De druk op kaderuimte in

de regio is groot. De beschikbaarheid van openbare kaderuimte
aan de Grote Hout kan de aanwezige vraag invullen. Daarnaast
biedt de Grote Houtkade kansen
voor niches in de Food, Energy
en Materials markt. De gesloten
overeenkomst voor het havenbeheer van de Grote Houtkade
is een opmaat naar intensief en
duurzaam gebruik van de havens
in Velsen en de IJmond.
Zeehaven IJmuiden NV heeft aantoonbare expertise op het gebied
van integraal havenbeheer en
heeft een heldere visie en plan
om te komen tot een zo intensief mogelijk gebruik van de Grote Houtkade.
Ook is er sprake van een goede samenwerking tussen Zeehaven IJmuiden als havenbeheer
en MEO, gebruiker van het terrein achter de kade. Een belangrijke voorwaarde voor succes. (foto: Reinder Weidijk)
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Wethouder Verkaik vertrekt
Velsen - Wethouder Verkaik heeft er voor gekozen geen deel meer
uit te maken van het nieuw te vormen college. Tijdens de overdracht van de Grote Houtkade aan Zeehaven IJmuiden, afgelopen vrijdag, deelde hij in zijn speech deze beslissing mee.

Lintje voor
Krijn de Best
IJmuiden - Zaterdag heeft burgemeester Frank Dales een Konklijke Onderscheiding uitgereikt aan
IJmuidenaar Krijn de Best. Dat gebeurde in het Apollo Hotel aan de
Kennemerboulevard. De Best verdiende zijn onderscheiding vanwege zijn inzet voor onderwijs en
diverse hulporganisaties in Nepal. Krijn de Best (1952) is medeoprichter van de Stichting Nepal
en al vanaf 1993 voorzitter. Deze organisatie zet zich in voor de
ontwikkelingssamenwerking in
Nepal en in het bijzonder op het
terrein van onderwijs. Door de inzet van deze stichting werden oude scholen gerenoveerd en nieuwe scholen gebouwd. Daarnaast
werd de opleiding van docenten
ondersteund en als gevolg hiervan hebben ruim 13.000 kinderen hun School Leaving Certificate’’ behaald en op dit moment
nemen nog eens 6.000 kinderen
deel aan het onderwijs. De Best
maakt zich in het bijzonder sterk
voor de fondsenwerving en ziet
toe op de efficiënte besteding ter
plaatse. Onder zijn leiding zijn inmiddels ruim 160 projecten afgerond. De Best heeft recentelijk de
stichting Vrienden Nederland Nepal gered van de ondergang door
het stichtingsbestuur gelijktijdig
het bestuur te laten vormen van
de Vrienden Nederland Nepal.
Bovendien bracht hij de stichting
Himalaya van het gelijknamige
tijdschrift onder de vleugels van
de stichting en stimuleerde de digitalisering van dit tijdschrift. Tevens is De Best de initiatiefnemer
van de Nepal Federatie Nederland. Hij maakt zich sterk voor de
samenwerking tussen de diverse
Nederlandse stichtingen die zich
bezighouden met ontwikkelingshulp aan Nepal. Daarnaast begeleidt hij ook nog nieuwe stichtingen en initiatieven, onder andere door middel van voorlichting over plaatselijke ontwikkelingen in de regelgeving om te
voorkomen dat projecten onvoltooid blijven. Zo voorkomt hij de
versnippering van hulporganisaties. Dit is eveneens een doel van
de Nepalese regering. De ConsulGeneraal van de Federale Democratische Republiek Nepal stelt
dat de Nepalese regering de federatie beschouwt als volwaardig gesprekspartner. (foto: Stichting Nepal)

In het voorjaar van 2006 werd
Arjen Verkaik wethouder voor de
VVD. Na de afgelopen raadsverkiezing van 21 maart heeft Verkaik er drie volle bestuursperioden op zitten. In die jaren was
hij wethouder van onder meer
economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer
en vervoer, ruimtelijke ordening
en financiën. Zoals hij zelf zegt:
,,Twaalf mooie maar ook overvolle jaren vormden deel van mijn
loopbaan en van mijn agenda’’. Hij
stelde: ,,Ik heb een aantal mooie
resultaten mogen bereiken, zoals de omvorming van de Meergroep naar IJmond Werkt. Ik heb
bedrijfsleven en onderwijs in beweging gebracht voor een gericht
arbeidsmarktbeleid en bijgedragen aan een gezonde haveneconomie’’.
Verkaik heeft zich altijd beijverd
om de portefeuilles economische
zaken, sociale zaken en werkgelegenheid in één hand te hebben omdat hij vindt dat deze portefeuilles onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Verkaik: ,,Als
wethouder economische zaken
breng je een aparte dynamiek teweeg in dit zo rijke, bedrijvige gebied met zijn havens, visserij, off-

shore, Tata Steel, logistiek, cruisevaart, een ferry naar Engeland enzovoorts. Al die havengebonden
activiteiten gaven dan ook een rijke kleur aan mijn aandachtsgebied. Aan de totstandkoming van
de Grote Houtkade, aan de bouw
van seen cruiseterminal, aan de
totstandkoming van het innovatiefonds, van een detailhandelsvisie en van een BIZ in het havengebied heb ik met volle toewijding
meegewerkt evenals aan het verder brengen van Techport en de
positie van Velsen binnen de metropoolregio Amsterdam. Vanaf
het begin van mijn wethouderschap heb ik gestimuleerd dat het
bedrijfsleven en het onderwijs
met elkaar in gesprek gaan om te
zorgen dat ons bedrijfsleven de
juiste handjes aan het werk heeft.
Tot mijn tevredenheid heb ik mogen constateren dat daar zinnige
initiatieven uit zijn voortgekomen
en nog steeds voortkomen. Daarnaast heb ik de afgelopen vier jaar
de gemeentekas mogen beheren.
En, ik kan u zeggen dat Velsen een
financieel gezonde gemeente is
door het voeren van een sober en
strak financieel beleid. Het politiek-bestuurlijke werk is nooit af,’’
aldus wethouder Verkaik. Maar hij

acht de tijd rijp voor verandering
en vernieuwing. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen heeft
hij besloten te stoppen met zijn
werk als wethouder.
VVD zal volgens de laatste informatie weer deel gaan uitmaken
van een nieuw college dat staat
voor bestuurlijke vernieuwing. De
fractie heeft unaniem besloten
om Jeroen Verwoort voor te dragen als kandidaat-wethouder en
daarnaast Bas Koppes te benoemen als nieuwe fractievoorzitter.
(foto: Friso Huizinga)

‘Een tablet vergroot
de zelfredzaamheid’

Nieuw bij LaRiva:
Seniorenmiddagen!
Heemstede - LaRiva in Heemstede heeft een speciaal programma ontwikkeld voor oudere dames en heren. Niet elk lichaam is
immers geschikt voor een intensieve training, een zware inspanning. Bij LaRiva wordt een individueel programma samengesteld, afhankelijk van persoonlijke wensen en de gezondheidstoestand. De relatief gemakkelijke oefeningen voert u liggend
uit in een verwarmde cabine. Dit
maakt de methode ook uitermate geschikt voor oudere mensen
met rug-en gewrichtsklachten,
maar ook voor reuma en atrose
patiënten. De OzonZuurstof therapie stimuleert de doorbloeding
en werkt zeer ontspannend. Desgewenst wordt de voeding ook
besproken.
De relatie tussen bewegen en
prettig oud worden is inmiddels
wereldwijd in zoveel onderzoe-

ken vastgesteld, dat niemand
er meer aan twijfelt: bewegen is
goed. Maar waarom is bewegen
toch zo noodzakelijk? Het is vooral van belang omdat het de afkalving van botmassa en spierkracht
verhindert of later vertraagt. Het
zorgt ervoor dat de werking van
de organen gestimuleerd wordt,
vooral het hart en de longen. Het
verbetert de bloeddoorstroming
en de elasticiteit van de aderen. Het afweergestel wordt sterker. Bewegen is ook een goed afweermiddel tegen depressie; dus
niet alleen goed en gezond voor
het lichaam maar ook voor de
geest. Een gezond gewicht vermindert de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten,
diabetes en kanker.
De speciale seniorenmiddagen
zijn op dinsdag, donderdag en
vrijdagmiddag. Zie ook www.lariva.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen - De Huishoudelijke Zorg van ViVa! Zorggroep doet mee in
het innovatietraject in het kader van het innovatietraject ‘Burgers
Verbonden’. Met de tablet én de begeleiding van de medewerker
Huishoudelijke Zorg van ViVa! Zorggroep wordt het sociaal netwerk en daarmee de zelfredzaamheid van de inwoners van IJmuiden, Santpoort en Velserbroek vergroot. De IJmond Gemeenten
ondersteunen dit project.

de krant lezen, foto’s en video’s
kijken of gewoon internetten.
En wat heel handig is: een goedemorgen alarm of een medicijnalarm kan ook geïnstalleerd
worden. Dat voelt veilig.’
Elke twee maanden wordt er geevalueerd. En over anderhalf
Met de tablet zal op termijn een Sinds december 2017 heb ik aan jaar wordt gekeken of de tablet
daling te zien zijn in de aanvraag 30 mensen de Compaan uitge- ook de resultaten behaald: een
van de maatwerkvoorziening: de reikt. Als ik denk dat de tablet ge- grotere zelfredzaamheid. Volburger wordt geleid naar alge- schikt is voor iemand, ga ik langs gens Monique staat dit buiten
mene voorzieningen. De tablet en kijk of deze mijnheer of me- kijf: ‘Over een jaar kan ik wel een
én de dienstverlening van de vrouw voldoet aan de criteria. boek schrijven over de enthousiHuishoudelijke Zorg zijn hierbij De volgende afspraak is dan al- aste reacties die ik krijg. De geonmisbaar.
tijd met de mantelzorger erbij. bruikers hebben vaker en langer
Met het gebruik van een tablet Deze is namelijk nodig in het tra- contact met hun mantelzorgers,
is er op een eenvoudige en ple- ject. Ik geef dan uitleg en instruc- staan weer meer in de wereld en
zierige manier communicatie tie. Na twee weken kom ik terug vermaken zich ook beter.’
met het sociaal netwerk. Denk voor een evalutatie.’ ‘Wat er alle- Voor meer informatie kunt u conbijvoorbeeld aan beeldbellen. maal mogelijk is? Mensen kun- tact opnemen met 06-30401472.
Daarnaast kan de tablet nieuwe nen beeldbellen, spelletjes doen, (foto: aangeleverd)
(of bestaande) contacten eenvoudiger ‘ontsluiten’ waardoor
het netwerkt wordt versterkt. De
tablet geeft daarbij informatie
over wat er in de buurt ‘te doen
is’ en waar eventueel ondersteuning -buiten de maatwerkvoorzieningen- te halen is. Medewerkers van de Huishoudelijke Zorg
kennen hun cliënt en weten welke problemen er spelen op sociaal vlak. Inmiddels hebben 30 clienten van ViVa! deze tablet, genoemd Compaan. ViVa! werkt in
Velsen - Burgemeester Dales heeft dit traject samen met Socius.
donderdagochtend dertien Konink- Monique Blok is een van de melijke Onderscheidingen uitgereikt. dewerkers die dit project vanDat gebeurde in de Burgerzaal van uit ViVa! begeleidt. En Monique
het gemeentehuis. Vier dames en is erg enthousiast over het genegen heren werden benoemd tot bruik. ‘Ik krijg zo veel leuke reLid in de Orde van Oranje Nassau.
acties van Compaangebruikers!

Lintjesregen

Oefeningen in warmtecabine

Vier dagen genieten in
Villa’s Culinair Wijntheater
Velserbroek - In het Hemelvaartsweekend staat het strand van
Villa Westend voor de vierde keer in het teken van Villa’s Culinair
Wijntheater, een zinnenprikkelend festival waarbij alles draait
om wijn, eten en beleving. Van donderdag 10 tot en met zondag
13 mei 2018 zijn er dagelijks uiteenlopende activiteiten voor jong
en oud. De toegang is gratis.

In het Wijntheater worden de lekkerste wijnen van Hans Moolenaar uit Bloemendaal verkocht.
Er zijn diverse foodtrucks, workshops, proeverijen, theateracts,
vinyl-dj’s en genoeg banken en
relaxte zitjes. Het Wijntheater
vindt plaats in een ongedwongen sfeer waarbij alles draait om
(culinair) genieten.
Op donderdag 10 mei wordt er
afgetrapt met het NK Oestersteken, een fantastisch spektakel
waarbij de beste oesterstekers
van onze regio strijden voor een
plek in de finale in het najaar. Deze dag kosten oesters slechts 1
euro per stuk. Voor de niet-oesterliefhebbers zijn er heerlijke
hapjes te krijgen bij een van de
vele foodtrucks. Van sushi, charcuterie, pizza en pasta’s, de lekkerste kazen en kreeft tot fish &
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuse- botenspel. Op zaterdagmiddag 28 chips, mosselen en heerlijk sapum is in de twee weken van de mei- april is het motorendraaimiddag. In pig vlees van de barbecue!
vakantie, zaterdag 28 april tot en met de motorenhal draaien dan alle ou- Overdag vinden er verschillende
zondag 13 mei, alle middagen ge- de scheepsmotoren. Bezoekers kun- (wijn)shows plaats met uiteenopend van 13.00 tot 17.00 uur (be- nen sinds kort ook met hun smartp- lopende thema’s. Ontdek of wijn
halve de maandagmiddagen). De ex- hone of ipad korte verhalen beluiste- uit een bepaald glas van invloed
posities 50 jaar Iskes in IJmuiden en ren bij bijzondere objecten. Kortom is op de smaak, test uw kennis
100 jaar staaltransport in de IJmond genoeg redenen om deze vakantie tijdens de blindproeverij of doe
zijn zeker de moeite waard. Voor kin- dit verrassend grote museum te be- mee met de hilarische wijnquiz
deren zijn er drie leuke speurtochten zoeken. De Museumkaart is geldig. waarbij mooie prijzen te winnen
en in de Iskes-tentoonstelling mogen Zie ook www.zeehavenmuseum.nl. zijn. De Grote Hans Moolenaar
zij aan de slag met het grote sleep- (foto: aangeleverd)
Show keert ook terug naar het

Tip voor de Meivakantie

IJmuider Zee- en Havenmuseum extra geopend

Wijntheater. De aanvangstijden
zijn terug te vinden in het programma.
Drie avonden kookt een bekende chef-kok de sterren van de hemel in het pop-up restaurant op
het strand. Op donderdag is dat
Jozua Jaring van Ratatouille Food
& Wine*, op vrijdag Alain Alders
van De Vrienden van Jacob* en
op zaterdag Menno Post, voormalig chef-kok van de Bokkedoorns**. Er is slechts plaats voor
40 gasten per avond. Tickets voor
dit pop-up diner kunnen worden gekocht via www.villa-westend.nl.
Voor de kinderen is Villa’s Culinair Wijntheater één groot water en zandspektakel (zwemspullen mee). Zeilschool de Kaag verzorgt tijdens van 10.00 tot 17.00
uur gratis zeillessen voor kinderen. Na het zwemmen kunnen er
heerlijke poffertjes worden gehaald bij de Poffertjesman of fish
& chips bij de foodtruck van Friethoes.
De toegang is gratis, maar voor
parkeren wordt een bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie
en het programma op www.villawestend.nl, www.wijntheater.nl
of volg het evenement op Facebook. (foto: Joyce Goverde)
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Telstar pakt door met veilingdiner voor sponsors en sympathisanten
Ajax bijna

uitverkocht
Saamhorigheidsgevoel levert 72 mille
op
Telstar draait sportief gezien
een fantastisch seizoen. Om
dit een vervolg te kunnen geven, werd er maandagavond
een veilingdiner georganiseerd
waar bijna 150 Telstar-vrienden
op af kwamen. De netto opbrengst overtrof alle verwachtingen: 72.000 euro.

saamhorigheid had ontmoet als
bij Telstar. ,,Iedereen wil weg van
die bodem. Iedereen duwt en
trekt om er iets van te maken. Het
is voor het eerst in mijn leven dat
ik dat meemaak. Telstar scoort
op het gebied van samenwerken
een hele dikke plus.’’
Dat saamhorigheidsgevoel overheerst dit seizoen niet alleen op
Het organisatiecomité onder lei- kantoor, in de kleedkamers en op
ding van commercieel direc- het veld, maar ook op de tribunes
teur Steef Hammerstein had al- en in de businessclubs. Het veile registers opengetrokken om lingdiner ‘Telstar pakt door’ had
er een memorabele avond van wat dat betreft niet op een bete maken: een elftal prominen- ter moment georganiseerd kunten (waaronder Rinus Israel, Mar- nen worden. De zaal vol ondercel Keizer, Jan Jongbloed, Teun nemers knipte ballonnen door,
de Nooijer en Hans Klok), een kocht loten en bood er flink op
oogverblindende veilingmeester los tijdens de veiling. Sommige
(Hélène Hendriks van Fox Sports), kavels, zoals de VIP-kaarten voor
een fantastisch zesgangendiner het concert van Beyonce en Jayen sprekers die het Telstar-ge- Z, werden voor meer dan 5.000
voel goed onder woorden kon- euro afgehamerd. In totaal leverden
brengen.
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merstein.
Het zesgangendiner werd verzorgd door de vaste culinaire
partners van Telstar. De amuse
(Zeeuwse oester) werd aangeboden door Visrestaurant Kop van
de Haven, het voorgerecht (rouleau van zalm, garnalen en paling) door Visrestaurant De Meerplaats en het tussengerecht (Szechuan-soep) door Chinees Speci-

Clinic voor kwetsbare kinderen
liefd voelt. Er zijn in Nederland
100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek die deze positieve aandacht nauwelijks krijgen. Om deze kinderen te steunen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Nederland op om deze kinderen te verwarmen met een kilometerslange supportsjaal van lieve berichten. Na de actieperiode deelt Het
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liteiten
Restaurentthuiswedstrijd
Chi Ling. Het
een belangrijke
hoofdgerecht
(gebakken
zeetegen Jong Ajax.
De kaarten
wolf
) was uitverkocht.
bereid door Van
Es Cazijn bijna
De westtering,
nagerecht zit(letribuneterwijl
en dehet
oostribune
moncurd
mousse
met laventen al vol. Voor
de zuidtribune,
delcake)
uit bestemd
de keukenvoor
van Teldoorgaans
de
star
Horeca van
kwam.
supporters
de Brandmeestegenparter
en Slijterijnog
& Wijnhuis
tij, Haarlem
waren woensdag
enkeZeewijk
namen
de dranken
voor
le kaarten
beschikbaar.
Mogehun
rekening.
(Friso Huizinga,
folijk zijn
alle kaarten
bij het verto:
Ron Pichel)
schijnen
van deze krant echter
toch al verkocht. Dat betekent
dat alle 3.200 plaatsen in het
Rabobank IJmond Stadion bezet zullen zijn. De laatste keer
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
die eindigde in 0-1.
Het succes van Telstar betekent dat de kaarten voor de
wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig weekeinde echter de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het
was de eerste nederlaag in zes
wedstrijden, maar dat had gelukkig geen grote gevolgen
voor de stand op de ranglijst
omdat de concurrentie ook
punten liet liggen.
Jong Ajax is sinds maandag
de nieuwe koploper in de Jupiler League. Het wordt dan
ook een belangrijke wedstrijd
voor beide ploegen. Er wordt
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te kijken!Geheel ondoor
Platje
terecht vlagde de grensrechter
voor buitenspel, en zat het Telstar ook weer eens niet mee in
een uitwedstrijd. Het ongeluk
werd definitief beslecht met een
gelukkige goal van aanvallende middenvelder Youssef El Jebli. De Graafschap anticipeerde
scherp op een matige spelhervatting van Telstar, waardoor de
behendige El Jebli zichzelf genoeg ruimte kon verschaffen om
te schieten. Door het toucheren
van de hakken van rechtsback
Cabral was Rody de Boer uiteindelijk kansloos op het gekrulde
schot. De nederlaag deed pijn,
maar is allesbehalve desastreus.
Tegen SC Cambuur kan zaterdagavond aan de bijzondere
competitiereis 2017-2018 een
passend slot worden gegeven.
(Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)
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Langere samenwerking met Tata Steel

Achtste
Vanmiddag hebben
Tata Steel en Telstar hun samenwerking vertermijn
HOV
lengd. Ook in het voetbalseizoen 2018-2019 gaan Telstar en Tata

daar een steentje aan bij te kunnen dragen. Deze samenwerking
past ook prima in ons Future Generations omgevingsbeleid. Ik wil Telstar ook feliciteren met een sterk
voetbalseizoen. Die plek in de halve finales van de play-offs hebben
ze dubbel en dwars verdiend”, aldus Van den Berg. Een persoonlijk video-interview met Pieter de
ren welkom geheten in het EnerWaard over de activiteiten die Tagie-duurzaamheids-proeflokaal.
ta Steel ondersteunt is te zien op
In een filmpje werd duidelijk dat
https://www.100jaarstaal.nl/verde fossiele brandstoffen die worhalen/het-partnerschap-met-tataden verbrand om energie op te
steel-is-belangrijk-voor-me/ (foto:
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2018 om 167.000 euro. Het geden) en Pieter de Waard (algemeen directeur Telstar) de samendeelte dat de gemeente meewerkingsovereenkomst in het stadion in Velsen-Zuid.
betaalt aan het project zou be- Driehuis - Groep 5 van de Jan
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. Campertschool vierde op 1 febru,,Het is mooi om te zien hoe de sa- “Gemotiveerde kinderen, die verMaar nu het HOV totaalbedrag ari Warme Truiendag, de jaarlijkmenwerking met Telstar jongeren trouwen op hun vaardigheden,
veel lager is uitgekomen ziet het se energiebesparing dag, met het
uit de regio helpt om lichamelijk presteren beter. Zowel op school
er naar uit dat niet al die termij- Pieter Vermeulen Museum.
en mentaal een goede balans te als wanneer ze later de arbeidsnen moeten worden betaald. Dit Op school vertelde Joost Kok van
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aldus
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sen nog moet betalen. Oorspron- duurzame energie en zonnepane- vuiling van de lucht: een oorzaak
kelijk zou het totaalbedrag uit- len die ook, als cadeau van Ener- van klimaatverandering. Duidelijk
komen op een bedrag van 67 giek Velsen, op het dak van het is dat we over moeten op duurzamiljoen euro, grotendeels be- museum zijn geplaatst. De ouders me energie.
taald door de provincie Noord- werden opgeroepen om mee te In groepjes gingen de kinderen
Holland. Vorig jaar werd na afron- doen met de actie om zonnepa- aan de slag met proefjes om te
ding van het project bekend dat nelen te kopen op het dak van De ontdekken hoe nieuwe manieren
door slim aanbesteden het to- Kleine Verhuizer in het havenge- van energie opwekken werken
taalbedrag uitkomt op circa 36 bied.
en hoe je zuiniger om kunt gaan
Kanaalstraat
10 | IJmuiden
| workoutvelsen.nl
In het museum werden
de kinde- met energie. Ze ontdekten hoemiljoen
euro.

Warme Truiendag in PVM

Ook Telstar traint
bij Work Out

veel stroom een gloei-, spaar-, halogeen-, en led-lamp verbruiken:
daarbij kwam de led-lamp natuurlijk als winnaar uit de bus. Ze
bekeken op welke manier, onder
andere door isolatie, je de warmte van een modelhuisje maximaal
binnen kunt houden en testten
hoe je zonnewarmte kunt gebruiken. Als klap op de vuurpijl knutselden de kinderen een Picosol in
elkaar: een zonnebloem die werkt
op een zonnecel.
Een mooie afsluiting van een superleuke en leerzame Warme Truien-middag in het Pieter Vermeulen Museum. (foto: aangeleverd)
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‘Een eigen melodietje’
op 4 mei in Dorpskerk
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26 april 2018

‘t Mosterdzaadje

Dodenherdenkingsconcert en
Pianorecital Frederic Voorn
Santpoort-Noord - Op vrijdagavond 4 mei om 20.00 uur begint het concert met twee minuten stilte. Dan gedenken we de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waartoe, vaak vergeten, ook de zigeuners behoorden.
La Manouche heeft een programma van hartverscheurende liederen uit de Roma en Sinti cultuur,
begeleid met vurig gitaarwerk
(o.a. Django Reinhardt) en melodisch klarinetspel. Er wordt verteld over de achtergrond van het
reizende volk en het publiek trekt
mee met de karavaan en waant
zich bij het kampvuur voor de
woonwagen. Het programma ‘Ay
Chavale’ ( Kom Vrienden) is melange van gipsyswing á la Django
Reinhardt, csardas en rumba flamenca. De schilderachtige stem
van Mouché Palts weet als geen
ander het hart van de luisteraar te
beroeren.
Befaamd is het virtuoos snarenwerk van Manito. Hij speelt naar
eigen zeggen ‘hoe de sterren
staan en de wind waait’. La Manouche is als enige groep uit Nederland opgenomen in het mondiale uitgegeven boekwerk van
de Amerikaanse muziekjournalist Donald Cohen met daarin de
verzamel cd ‘Gypsy Voices songs

from the Romani soul’.
Zondag 6 mei om 15.00 uur
treedt de pianist Frederic Voorn
op in ‘t Mosterdzaadje. Hij heeft
een prachtig programma samengesteld met werk van Sweelinck,
Ravel, J.C.Bach, Mozart, Beethoven en Debussy.
Frederic Voorn zal laten horen
hoe deze componisten door de
geschiedenis heen met elkaar
verband houden. Jarenlang werkte hij bij Pianistenuur voor radio 4
en weet boeiende programma’s
samen te stellen. Ook schrijft Frederic Voorn artikelen over piano-

literatuur en maakte hij al veel
cd’s rond bepaalde thema’s. En
ook een heel mooie met alleen
eigen composities. In dit concert
horen we de Pavanes van Sweelinck en Ravel, die ondanks dat er
300 jaar tijdsverschil in zit, statige
hofdansen blijven met treurig karakter.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ookwww.mosterdzaadje.nl. (foto:
aangeleverd)

Vakantie-activiteiten in
Pieter Vermeulen Museum
Velsen - In de Meivakantie is er
in het Pieter Vermeulen Museum weer van alles te beleven!
Ga op speurtocht in de superleuke tentoonstelling Waterwijs’ (geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar):
en ontdek door spannende opdrachten, spelletjes en vragen allerlei aspecten van water: watervoorziening, verspilling en vervuiling van water, de grote en kleine
waterkringloop….
Doe mee aan de knutsel-workshops op dinsdag 1 en 8 mei en op
woensdag 2 en 9 mei om 13.30: je
bent van harte welkom in het museum om een vijvertje met visjes of
een superleuke druppel of tovervisje te maken. Kosten 1,50 euro
plus de entreeprijs voor het museum. Je hoeft je niet aan te melden:
je kunt zo aanschuiven. Je kunt ook
zelf, zonder begeleiding een bootje van een knijper maken (0,20).

Kom je ook kijken naar de poppenkastvoorstelling Druppies Grote Reis? De poppenkastvoorstelling voor de kleintjes vanaf 3 jaar,
wordt gespeeld op: zondag 29
april, woensdag 2 mei, zondag 6
mei, woensdag 9 mei en zondag
13 mei om 13.30 en is gratis na betaling van de entree voor het museum. Word ook museuminspecteur en geef je persoonlijke mening en beoordeling over het museum en de tentoonstelling. Misschien wordt het Pieter Vermeulen
Museum dan weer Kidsproof nr. 1
Museum!
Tijdens de Meivakantie (29 april
tot en met 13 mei) is het museum
geopend van dinsdag t/m zondag
(maandag en zaterdag gesloten).
Op Koningsdag vrijdag 27 april
is het museum gesloten. Zie ook
www.pietervermeulenmuseum.nl.
(foto: aangeleverd)

Seizen vol rauwe activiteiten

Bunkerbezoek en excursies

Plus-Wijzer

IJmuiden - Het seizoen 2018
staat weer bol van de activiteiten in en rondom de bunkers van
IJmuiden. Gedurende het seizoen
wordt er maar liefst driemaal een
historisch evenement georganiseerd. Behalve de historische
evenementen, organiseert Bunker Museum IJmuiden de Bunkerdag, verschillende rondleidingen en is het Bunkermuseum om
de week geopend. Iedere week
organiseert het bunkermuseum
een rondleiding langs en door
de bunkers van de batterijen Olmen en Heerenduin. De rondleidingen zijn afgestemd op iedere
doelgroep. Zo bevat de kinderrondleidingen naast educatieve
elementen allerlei spelactiviteiten. Ook is het mogelijk om in het
bunkermuseum een kinderfeestje te vieren. Bent u een avontuWWW.50PLUSWIJZER.NL
rier dan boekt u de volwassenenrondleiding, u klimt en klautert
door de bunkers om alle hoekjes
en gaatjes te ontdekken. Vergeet
vooral uw zaklamp niet. Natuurlijk is ook een rustige wandeling
door het gebied met de fraaie natuur mogelijk, de gezinsrondlei-

dingen zijn hiervoor bij uitstek
geschikt. Alle rondleidingen worden begeleid door een deskundige gids van het bunkermuseum.
Voor meer informatie of het maken van een reservering bezoek u
de website van Bunker Museum
IJmuiden. Het bunkermuseum is
om de week geopend. De Historische dagen staan gepland op
30 juni, 1 juli en 2 september. Tijdens de Historische dagen staat
het bunkermuseum in het teken van reenactment. 9 juni aan-

staande doet het bunkermuseum
weer mee met de landelijke bunkerdag. Dit jaar hebben we ook
weer enkele unieke bunkers op
het oog. De voorbereidingen zijn
nog in volle gang, volg de Facebook pagina van Bunker Museum IJmuiden voor de locaties! De
kaarten voor de Bunkerdag zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij
de kassa van het Bunker Museum IJmuiden. Zie ook www.bunkermuseum.nl. (foto: Stichting
WN2000)

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Zaaien voor bijen en vlinders

Velsen - Afgelopen zondag werd
de landelijke zaaidag voor bijen
en vlinders gehouden. Initiatiefnemers in onze gemeente waren
GroenLinks Velsen, het Pieter Vermeulen Museum en Imkerij Bizzie die deze activiteit gezamenlijk
hebben opgezet. Ook Nico Nanne, beheerder van Kinderboerderij Velserbeek, verleende desgevraagd direct zijn medewerking.
,,Mijn idee was dat dit bloemenzaad het heel goed zou doen in
onze vlindertuin, maar ik moest
nog wat voorbereiden en was
hiervoor vanmorgen al om halfzeven uit de veren.’’
In de openingswoorden van His-

ke Brouwer van het Pieter Vermeulen Museum, Maarten Jan
Hoekstra van Groenlinks Velsen
en wethouder Floor Bal, werd het
grote belang van een goed florerende bijenpopulatie duidelijk naar voren gebracht. Bijen en
vlinders hebben bloeiende bloemen en planten nodig. Daar zit
nectar en stuifmeel in dat ze gebruiken voor voedsel. Met het
stuifmeel dat aan hun poten of
lijf blijft kleven bestuiven ze weer
andere bloemen, groente en fruit
zodat er weer een nieuwe vrucht
kan groeien.
Daarna was het tijd voor de kinderen om, onder de bezielen-

de leiding van Nico, met de zaaiwerkzaamheden te beginnen.
In de vlindertuin van ongeveer
150m2 werd het bloemzaad zorgvuldig uitgestrooid en door de
kinderen door de aarde geharkt.
De twee bijenvolken die Velserbeek momenteel rijk is zullen blij
zijn als straks de bloemen uit de
grond komen. Maar ze hebben
niet alleen voedsel nodig maar
natuurlijk ook ruimte om te nestelen. Door bijenhotels op te hangen kunnen we de bijen aan een
nest helpen. In de kinderboerderij staat dan ook al geruime tijd
een heel groot bijen-/insectenhotel. (foto: PVM)

Muzikale Duo
Dag in Kunstencentrum Velsen

Kunstenaars Collectief
Velsen te zien in de Waag

Haarlem - Negen leden van het
Kunstenaars Collectief Velsen
(KCV) exposeren hun schilderijen en ruimtelijk werk in de sfeervolle expositiezaal van Galerie De
Waag aan het Spaarne te Haarlem.
Het Collectief heeft z’n vestiging in
het historische Raadhuis voor de
Kunst in de oude dorpskern van
Velsen-Zuid. Een plek waar de creativiteit kennelijk in alle vormen
tot ontplooiing komt, gelet op het
veelzijdige werk dat het collectief
in de Waag laat zien, waarbij in een
aantal werken duidelijk een vleugje IJmond-signatuur waarneembaar is.
Henk Zwanenburg (foto) schetst
veelal landschappen met daarin voertuigen, soms bijna fotografisch weergegeven, waarbij
de omgeving, met een duidelijke knipoog richting de impressionisten, in afwijkende kleuren en
wilde streken wordt geschilderd.
Soms met zwaar vertekende perspectieven. Door de manier van
werken maakt Henk er een modern sprookje van. Renske de Jong
maakt doorgaans foto’s van de natuur doch zwerftochten in de havens van IJmuiden resulteren in
een verrassende serie “mooi van
lelijkte”.
Intrigerend zijn eveneens de foto’s van Dianne Vivian Robinson,
gepresenteerd in een totaalbeeld
als drieluik. ‘Alsof de tijd lijkt verlaten’ is de titel van het werk van
Annelies van Nieuwmegen. Door
een combinatie van verschillende technieken als collage, monoprint en fotografie ontstaat een
gelaagdheid die past bij de ge-

schiedenis van een verlaten stad.
De Ontmoeting is de titel van een
schilderij van Afke Spaargaren ,
een werk dat vorig jaar op de Dag
van de Ontmoeting in Haarlem tot
een boeiend vraag en antwoordspel tussen toeschouwers en kunstenares leidde. Kees Kalkman
toont druksels, gesneden sjablonen en van blockprint inkt voorziene verfrollers. Zij vertellen de
legenden van de zestiende-eeuwse Praagse rabbi Löw en de door
hem voor de bescherming van de
joodse gemeenschap in het leven
geroepen Golem.
Voor Winnie Meijer-Rob zijn vogels
in de media, (vogelgriep, friponilaffaire etc.), een bron van inspiratie. Met een kritische noot besteed
zij veel aandacht aan vormgeving,
kleur en detail. Voor de expositie in de Waag heeft zij de handgevormde keramische vogels gebroken, verlijmd en gitzwart gemaakt om hun uitzichtloze leven
te verbeelden. Yvonne Piller, bekend van bronzen beelden van
mens en dier, toont tijdens deze
expositie een aantal van haar vogelbeelden. Petra Meskers toont
een tableau van kleine werkjes.
Gemengde techniek waarbij geconserveerde en gepigmenteerde vissenhuiden zoals leng, kabeljauw, zalm en tong gebruikt worden, soms op een achtergrond van
handgeschept Kozo papier.
De werken van kunstenaars zijn
tot en met zondag 13 mei te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur
in Galerie De Waag, Spaarne 30
in Haarlem. Zie ook www.kzod.nl.
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op zondag 27 mei staat
Kunstencentrum Velsen in het teken van muzikale duo’s. Want in je
eentje muziek maken is leuk, maar
samenspelen geeft dubbel zoveel
klank. Met z’n tweeën heb je meer
vrijheid en kun je elkaars vergissingen opvangen, een dirigent is overbodig. Na muzikale coaching en
een korte presentatie van het duo
Hoffman-Lohy, wordt de Duo Dag
afgesloten met een spetterend
slotoptreden waar alle duo’s zich
presenteren. Niet alleen cursisten
van het Kunstencentrum kunnen
meedoen, ook muzikanten van
buitenaf zijn van harte welkom om
zich aan te melden. Initiatiefnemer
en pianodocent bij het Kunstencentrum, Paul Hoffman, speelt zelf
al jaren in duet met gitarist/zanger
Wim Loy en kijkt uit naar een vrolijke kruisbestuiving van verschillende instrumenten en zang. ‘In principe is alles mogelijk!’ Voor de hand
liggende combinaties zoals piano en viool, cello en harp of zang
en gitaar zijn prachtig, maar twee
drummers in battle of een klarinettist met een trompettist kunnen
waarschijnlijk ook heel bijzondere
muziek maken samen. Niet alleen
de combinatie is vrij, ook leeftijd en
genre vormen geen obstakel. Zo
kunnen deelnemers kiezen uit klassiek, pop, jazz, kleinkunst, heavy
metal en musical. Aanmelden kan
tot maandag 7 mei via info@kunstencentrumvelsen.nl. Op zaterdag
12 mei is er een generale oefensessie van 16.00 tot 17.30 en kun je terecht in een van de studio’s van het
KCV. Deelnemen aan de Duo Dag is
gratis voor leerlingen van het Kunstencentrum. Aan muzikanten van
buitenaf wordt een bijdrage van 25
euro gevraagd. Hier is lunch op de
dag zelf bij inbegrepen en een aantal voorbereidende coaching sessies met de docent(en).
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Kaartverkoop
play-offs Telstar
gaat hard
Velsen-Zuid - Telstar heeft zich
geplaatst voor de halve finale van
de Jupiler play-offs om promotie
naar de eredivisie, waarin de Witte Leeuwen het op 10 en 13 mei
om 14.30 uur opnemen tegen De
Graafschap. De kaartverkoop begint aardig op stoom te komen. Tijdens dit uitstekend verlopen seizoen voor Telstar werd de belangstelling voor het voetbalteam iedere wedstrijd groter. ,,Dat is terug
te zien in de kaartverkoop”, vertelt Dennis Bliek tegen NH Nieuws.
,,Belangstellenden moeten er snel
bij zijn, want het gaat hard.” Omdat
Telstar verwacht dat er veel toeschouwers op de thuiswedstrijd
tegen De Graafschap af zullen komen, wordt er een extra tribune bijgebouwd aan de noordkant
on College in Alkmaar is een door van het stadion. ,,Er is daar een exMfN erkend instituut en geeft al tra capaciteit voor 1.200 extra supeen aantal jaren maandelijks de porters.” Zie ook www.sctelstar.nl.
basisopleiding ‘Professioneel Mediator’, welke nodig is om toe te
treden tot het MfN register. De
opleiding vindt plaats in het eigen trainingscentrum van het
Mediation College in Alkmaar. Er
wordt opgeleid in relatief kleine
groepen van maximaal 12 studenten in een prettige en veilige
ambiance.
Voor nadere informatie kunt u terecht op de website www.mediationcollege.nl of telefonisch contact opnemen met het secretariaat op 072-5272717.
Maandelijks kunt een (gratis) informatie avond van de opleiding
‘Professioneel Mediator’ bijwonen die gegeven wordt in het
trainingscentrum van het Mediation College, James Wattstraat
18a, 1817 DC Alkmaar. Inschrijven
voor de basisopleiding van dinsdag 22 mei kan door contact op IJmuiden - Het huis-aan-huisdier
te nemen met Edwin Kramer via van deze week is Bobby. Bobby
www.mediationcollege.nl/infor- is een Boomerhondje die in huis
met kinderen, honden en katten
matie-avond.
kan. Bobby heeft wel verlatingsangst, hij kan niet lang alleen
zijn. Dit kereltje gaat ook graag
mee op de fiets in een mandje
met koepeltje. Bobby speelt ook
graag met de bal en gaat er graag
met je op uit. Wie geeft dit vrolijke mannetje een gouden mandje? Voor meer informatie over
Bobby en alle andere dieren die
een nieuw baasje zoeken bel met
het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg te IJmuiden:
0255-515744. Het asiel is open
van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en13.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00uur. Of
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming
en Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: aangeleverd)

Mediator Worden?
Een prachtig beroep
en mooie uitdaging!
Mediation wordt overal toegepast. Bij partnerscheidingen, familie kwesties, burenruzies, conflicten met de overheid, zakelijke conflicten. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen
Nederlands Mediation Instituut
bewaakt de kwaliteit van mediation en de mediator in Nederland.
Wie mediator wil worden, kan de
opleiding ‘Professioneel Mediator
volgen, kijk voor meer informatie
op www.mediationcollege.nl.
Inmiddels zijn er ca. 3000 mediators opgenomen in het MfN register die allemaal voldoen aan
de beroepsvaardigheid eisen van
het MfN. Deze mediators mogen
de titel MfN Registermediator
voeren. Voorafgaand hieraan dienen de mediators een opleiding
te hebben gevolgd bij een MfN
erkend instituut en ook hun theoretisch en praktisch examen met
goed gevolg afgelegd te hebben.
Daarna kunnen zij zich vestigen
als MfN Registermediator.
Het is ook mogelijk om als interne mediator te gaan werken bij
bedrijf of instelling. Het Mediati-

(Huis)dier
van de week

‘Sub’ als beloning voor winst
schoolvoetbaltoernooi
IJmuiden - Dinsdag hebben de meiden van De Vliegende Hollander een heerlijk broodje gegeten bij de
Subway op Plein 1945. Het was een traktatie voor het behaalde kampioenschap tijdens het schoolvoetbaltoernooi. De meiden willen Subway graag hartelijk bedanken voor deze heerlijke lunch. (foto: aangeleverd)

Akrides U16-1 kampioen

IJmuiden - Zondag zijn de jongen van het basketbalteam Akrides U16-1 kampioen geworden
in Monnickendam. In hun laatste
wedstrijd van het seizoen wisten

zij het team van The Monks uit
Monnickendam met elf punten
verschil de baas te blijven. Het
kampioensteam, getraind door
de broers Ewoud en Pieter Kuin,

bestaat uit Joppe Ebbing, Calvin
Ng, Lars Pijpers, Chris de Groot,
Jort Vermeulen, Errol Akin, Rick
Vellinga en Quinten Mooij. (foto:
aangeleverd)

Boom als eerbetoon
aan Fons Captijn

Rijkswaterstaat ontvangt prijs
voor gerenoveerde Velsertunnel
Santpoort-Noord - Afgelopen
zaterdag is er bij de entree van de
blokhut van scouting Sint Radboud een rode beuk geplant ter
nagedachtenis aan Fons Captijn,
die in september 2017 na een
kort ziekbed overleed.
Captijn was vertrouwenspersoon
van Sint Radboud en een speciale vriend van de Radboudgroep.
Daarom is besloten om hem blijvend te herinneren op een speciale plek.
Onder grote belangstelling van
de familie, leden, staf en ouders

heeft Ans Captijn na een korte
ceremonie de boom in de grond
geplant op een plaats die voor de
Radboud een symbool van verbinding zal zijn.
Conform de wens van Fons werd
het toch een feestelijke gelegenheid. De boom werd versierd met
slingers en er werd geproost met
kinderchampagne.
Dank ook aan het Bosteam van
de Radboud, hovenier Harry van
Schooten en Kwekerij Loef die dit
mede mogelijk hebben gemaakt.
(foto: aangeleverd)

Velsen - Rijkswaterstaat had in 2016 ruim 22 duizend zakken reparatiemortel, 600m3 nieuw beton en nog eens 22 duizend liter
aan coating nodig om de zestig jaar oude Velsertunnel te renoveren. De Nederlandse Vereniging voor Beton heeft deze monsterklus bekroond met de onthulling van een plaquette in het onlangs gerenoveerde zuidelijke dienstgebouw van de Velsertunnel. De Velsertunnel was genomineerd in de categorie restauratie/reparatie.

Plus-Wijzer

De betonvereniging kent deze
prijs om het jaar toe aan bouwwerken waarbij de goede eigenschappen van beton op bijzondere wijze tot uiting komen.
Zo heeft Rijkswaterstaat samen
met Aannemerscombinatie Hyacint (Dura Vermeer, Besix, Spie,
Croon) veel aandacht besteed
aan het herstel van de lichtroosters aan het begin van de tunnel
en het herstel van de betonschades aan de wanden en het plafond.
In negen maanden tijd is de Velsertunnel van binnen helemaal
gestript en opnieuw opgebouwd.
Bijna alle technische installaties

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL

zijn vernieuwd, de doorrijhoogte
verhoogd, nieuwe vluchtwegen
aangebracht en een nieuw ventilatiesysteem gemaakt. Daarnaast
stond Rijkswaterstaat voor de opgave om de regio IJmond tijdens
de werkzaamheden bereikbaar
te houden.
Nadat de Velsertunnel weer in gebruik was genomen zijn de monumentale dienstgebouwen gerenoveerd. Als laatste onderdeel
van de renovatie van het complex zijn nu de beeldbepalende
ventilatietorens aan de beurt. De
voorbereiding is inmiddels gestart. Belangrijk onderdeel van
de voorbereiding is een onder-

zoek naar het materiaal waaruit ting beginnen de renovatiewerkde nieuwe deklaag van de torens zaamheden in 2020. (foto: Rijksmoet bestaan. Naar verwach- waterstaat)
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Schooldirecteur Nelie
Groen vertrekt uit Velsen

IJmuiden wat
vertel je me...
in De Brulboei

den kwam voor Ruud Porck, heeft
het Vmbo, het technisch onderwijs en haar scholen in Velsen en
de regio goed op de kaart gezet.
Hiervoor was zij directievoorzitter bij het ROC van Amsterdam.
Zowel op het gebied van onderwijsontwikkeling als op het gebied van personeelsbeleid heeft
zij langjarige ervaring opgedaan.
Voor de scholen waar Nelie weg
gaat, komt haar vertrek in een
spannende periode. Het technisch vmbo maakt een snelle ontwikkeling door gericht op actueel technisch onderwijs dat bestendig is voor de toekomst. Dit
Velsen - Directeur Nelie Groen vraagt om sterke samenwervan het Technisch College, Ma- king met andere vmbo-richtinritiem College en Tender Colle- gen. Dunamare Onderwijsgroep,
ge ruilt het komend schooljaar waar zowel haar huidige schohaar baan in voor die van rector len als haar toekomstige school
van het Haarlemse Coornhert Ly- deel van uitmaken, beraadt zich
ceum.
op een goede opvolging. (foto:
Nelie Groen, die zes jaar gele- Dunamare)

SOLI genomineerd voor
Vereniging
van
het
Jaar
Participatieraden van start
IJmuiden - In februari hebben
de drie IJmond-gemeenten
campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor
een lokale participatieraad. In
alle drie gemeenten hebben
veel inwoners op de oproep gereageerd. Vandaag hebben de
drie colleges de voorgedragen
kandidaten benoemd. De participatieraden kunnen van start.

belangstellenden. De commissies
waren onder de indruk van de bevlogenheid, betrokkenheid en het
enthousiasme van de kandidaten.
Ook is bij de samenstelling van de
participatieraad gekeken naar een
combinatie van mensen met verschillende ervaring, vaardigheden en netwerken. De commissies
hebben nu een voordracht gedaan aan de colleges van B&W, die
nu de leden van de participatieraDe participatieraad is een groep den hebben benoemd.
vrijwilligers die samen met de ge- De colleges zijn verheugd dat er
meente gaat nadenken over ma- zoveel betrokken inwoners zijn
nieren om inwoners te betrek- die belangstelling hebben voor
ken bij sociale vraagstukken. En een plekje in de participatieraad.
dat vervolgens ook in de praktijk Zij gaan graag met de nieuwe parbrengen. Wat is bijvoorbeeld de ticipatieraden in gesprek om meer
beste vorm om met cliënten te inwoners bij plannen te betrekpraten over hun ervaringen? Hoe ken. En laten zich straks graag inkomen we in contact met moeilijk spireren door adviezen en signabereikbare doelgroepen, bijvoor- len van de participatieraad.
beeld mensen met een taalachter- Diegenen die zich wel hadden
stand? Hoe betrekken we kinde- aangemeld maar niet in de partiren en jongeren bij vraagstukken cipatieraad zitting zullen nemen is
die voor hen belangrijk zijn? Hoe gevraagd of zij willen meedenken
kunnen we inwoners en belan- met concrete plannen. Want dat is
genbehartigers met goede idee- het uiteindelijke doel: zo veel moen een grotere rol geven? De ge- gelijk gebruik maken van kennis
meenten willen goed gebruik ma- en kunde van inwoners. De partiken van ideeën, adviezen en initia- cipatieraden zullen zich nu gaan
tieven van inwoners. De participa- inwerken. Zij laten binnenkort ontieraad ondersteunt daarbij.
getwijfeld van zich horen.
De IJmond-gemeenten hebben De volgende personen zijn begelijktijdig geworven via de plaat- noemd in de Participatieraad van
selijke weekbladen, de gemeen- Velsen:
telijke websites, Facebook, Lin- Marc Bekkers, Suzanna Blanken,
kedIn, Instagram en Twitter. Dat Rineke Geschiere, Daniëlle de
heeft veel reacties opgeleverd. Haan, Tine Leewens – Bouwman,
In maart zijn in alle drie gemeen- Milan Plug, Sandra Scheffer, Doten door onafhankelijke commis- rine Vermeulen, Frank Vos, Guus
sies gesprekken gevoerd met alle Wardenaar en Wil Zijlstra.

Velsen - Muziekvereniging Soli is genomineerd voor de verkiezing Vereniging van het Jaar. Om deze verkiezing te winnen roept
Soli nu iedereen op om te stemmen via www.verenigingvanhetjaar.nl. Op deze website lees je het unieke verenigingsverhaal van
Soli, waarmee deze vereniging is genomineerd. Voor de winnende vereniging, maar ook voor de stemmers zijn diverse gave prijzen te verdienen.

Deze verkiezing is een initiatief
van NOC*NSF, Kunstbende en
LKCA samen met de Rabobank.
De verkiezing heeft als doel de
kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk
Nederlanders in de schijnwerpers
te zetten. Verenigingen zijn heel
bijzonder en dat mag gezien worden!
,,De nominatie is een blijk van
waardering voorde maatschappelijke betekenis, die we als muziekvereniging in de gemeenschap vervullen. We timmeren de

ging een eigen verenigingsaccommodatie het Soli-muziekcentrum en heeft het in de afgelopen jaren bijzondere concerten
in de stadsschouwburg verzorgt
met bijzonder cross overs met de
schilderkunst; de dichtkunst en
de danskunst. Vorig jaar heeft dit
laatste jaren aardig aan de weg ook geresulteerd in een concert
met diverse geledingen waaron- in de Beurs van Berlage.
der een groot harmonie orkest; De clubs met de meeste stemeen marsorkest; een Klein Orkest; men en hoogste beoordeling
een Bigband; een Slagwerkgroep; worden beloond met mooie prijeen Twirlteam ; een opleidingsor- zen zoals Masterclasses van prokest; een Funband; een STIL Or- fessionals die de vereniging verkest en diverse opleidingsgroe- der helpen. Bovendien maakt een
pen. Sinds kort ook uitgebreid productiemaatschappij een promet een samenwerkingsproject fessionele promotiefilm om de
in het kader van het landelijk pro- vereniging extra in de schijnwerject Meer muziek in de klas met pers te zetten.
basisschool de Toermalijn in Drie- Ga naar verenigingvanhetjaar.nl
huis.’’
en stem ook op Soli. (foto: aangeDaarnaast exploiteert de vereni- leverd)

IJmuiden - Op vrijdag 4 mei vindt
bij Tata Steel de jaarlijkse herdenking plaats van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Hans van den Berg (directeur van
Tata Steel in IJmuiden) en een vertegenwoordiger van de Centrale
Ondernemingsraad zullen namens
directie en medewerkers van Tata Steel in Nederland kransen leggen bij het oorlogsmonument aan
de Wenckebachstraat en bij het
gedenkteken ter herinnering aan
de dwangarbeiders uit de oorlogsjaren. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst wordt in het bijzonder

stilgestaan bij de 69 medewerkers
van het staalbedrijf die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hun namen staan op het
oorlogsmonument en zullen door
medewerkers van Tata Steel worden opgelezen tijdens de plechtigheid. Leden van het Tata Steel Orkest zullen de plechtigheid begeleiden. Tata Steel nodigt iedereen
die belangstelling heeft uit om de
herdenking bij te wonen.
De herdenking begint om 9.45 uur
en eindigt om 10.30 uur. Na afloop
is er gelegenheid om een kop koffie te drinken in het Congrescentrum van Tata Steel. (foto: aangeleverd)

Nog geen
woningen
op locatie
Beekvliet
Velserbroek - Na inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan
Velserbroek
is besloten de onderwijsfunctie van basisschool de Beekvliet aan de Aletta Jacobsstraat
te behouden. Uit het Masterplan
Onderwijshuisvesting
2016-2022’ bleek dat het aantal leerlingen voor deze school
zo zou dalen dat de school niet
meer nodig was. Uit de nieuwste leerlingenprognose, van december 2017, blijkt de school
de komende tien jaar echter zeker nog nodig te zijn in Velserbroek. Er kwamen dan ook veel
reacties op de plannen om hier
40 woningen te bouwen. Omwonenden vreesden verlies van
uitzicht, ook vanwege de bouwhoogte van 9 meter. Op de lange termijn verwacht men hier
toch woningen te gaan bouwen,
uiteraard met inspraak van omwonenden.

Meer nieuwbouw
Het Nieuwe
Vroeger

Strawberries dendert door
Dodenherdenking Tata

IJmuiden - Op donderdag 26
april vindt er weer een filmavond plaats in De Brulboei.
De eerste film, The Maersk Viking, begint om 20.00 uur.
The Maersk Viking is een boorschip dat in de Golf van Mexico een nieuwe boorput moet
slaan. Dit schip kan tot een
diepte van 3600 meter onder
de oppervlakte boren tot wel
12 km onder de zeegrond. Helaas wordt het werk vertraagd
door de naweeën van een orkaan. Na de pauze met hapjes
van De Brulboei volgt de verloting en de film Waterwerk.
Deze film geeft ons een overzicht van verschillende facetten van het werk op en aan het
water. Van de visserij schakelen
wij over naar de bagger en dan
weer naar de ouderwetse manier van schepen bouwen met
hout. Kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652.

Driehuis - De meiden van Strawberries F1 zijn goed bezig. Na de winterstop zijn de hockeysters niet meer
te houden en hebben zij geen punten meer weggegeven. Na mooi overspel en plezier weten de meiden
elke week met winst naar huis te gaan. Dit hebben ze natuurlijk te danken aan hun trainers die elke woensdag en vrijdag voor ze klaar staan. Met nog een paar wedstrijden te gaan liggen de meiden op kampioenskoers. Maar natuurlijk zijn de punten niet het belangrijkste: veel lol met elkaar maken staat bij deze hockeychicks bovenaan! (foto: aangeleverd)

Schot in zaak Eenhoornstraat
IJmuiden - Er zit eindelijk schot
in een langdurende zaak omtrent het verpauperde gebouw
met appartementen en winkels
aan de Eenhoornstraat/ hoek
Zuiderkruisstraat. Het duurde jaren voor de gemeente de eigenaar van het pand had gevonden.
Het pand werd verschillende keren verkocht en kwam in handen
van een buitenlands persoon, die
het bij overlijden naliet aan verschillende nazaten en toen was

het nog een hele klus om iemand
verantwoordelijk te stellen voor
het pand in IJmuiden. Vanwege
de slechte staat van het gebouw
heeft de gemeente zelf kosten
gemaakt om onder andere balkonhekken en galerijvloeren te
verstevigen.
Niet alleen die kosten maar ook
aanslagen gemeentelijke belastingen en kosten voor bestuursdwang waren jaren niet te innen en liepen op tot een bedrag

van 127.000 euro. Nu er eindelijk
een nieuwe eigenaar in beeld is,
heeft de gemeente bepaald dat
voor een som van 60.000 euro de
10 jaar lopende zaak is afgedaan.
Een deel van de belastingschulden waren verjaard en de gemeente is blij dat er nu een nieuwe Nederlandse eigenaar is die
met een schone lei wil beginnen.
De gemeente gaat met hem in
gesprek over hoe het verder gaat
met het gebouw.

IJmuiden - De gemeente Velsen gaat akkoord met een voorstel van Woningbedrijf Velsen
om een perceel grond met opstallen in de omgeving President Steijnstraat te verkopen.
Het plan is om een ontwikkelaar
hier 20 koopwoningen te laten
bouwen die deel uitmaken van
plandeel Het Nieuwe Vroeger.
Het merendeel van dit project is
al gebouwd en opgeleverd. De
20 koopwoningen vormen dan
het laatste deel van Het Nieuwe
Vroeger.

Nieuwbouw aan
Biezenweg
Santpoort-Noord - Op de locatie waar voorheen tuincentrum Groenrijk was gevestigd
mogen twee nieuwe huizen
komen. Er moet nog wel een
nieuw bestemmingsplan voor
worden gemaakt, maar een
aparte Milieueffectrapportage (MER), is niet nodig. De gemeente Velsen verwacht niet
dat twee nieuwe woningen
nadelige milieu-effecten zullen hebben die apart moeten
worden gewogen. Dus is het
nu wachten op het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie zal
worden gelegd.
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Avondvierdaagse
in IJmuiden

DCIJ-duo brengt
vissersdorpentitel
terug naar IJmuiden
IJmuiden - In een tijd waarin
veel damtoernooien een open
inschrijving kennen, duikt er af
en toe een toernooi op waaraan slechts een exclusief gezelschap mag meedoen. Het vissersdorpentoernooi is zo’n toernooi, aangezien enkel leden van
clubs uit vissersdorpen of personen met de juiste geboorteakte
worden uitgenodigd. Na drie geslaagde edities in Scheveningen,
IJmuiden en Katwijk, was het nu
de beurt aan Texel.
Na twee jaren waarin Damclub
IJmuiden (DCIJ) de Katwijkers en
Volendammers er met de hoogste eer vandoor zag gaan, waren de IJmuidenaren vastbesloten om de titel terug naar IJmuiden te brengen. Jesse Bos leek
samen met Stijn Tuijtel een gouden duo te gaan vormen, maar
zag zijn teamgenoot op het laatst
afhaken en vormde daardoor een
duo met Katwijker Berbee. Kees
Pippel en Cees van der Vlis zagen hun kans schoon en hoef-

den uiteindelijk alleen een punt
af te staan aan de titelverdedigers
uit Volendam. Volendam werd op
een punt afstand tweede en op
gepaste afstand werd team Bos/
Berbee derde, vlak voor het derde
DCIJ-team Wim Winter/Cees van
Duijvenbode.
Op hetzelfde moment streden
twee andere DCIJ’ers in Zaandam
om de Noord-Hollandse sneldamtitel. Nieuw lid Krijn ter Braake en
Martin van Dijk waren op papier
de favorieten en maakten dit ook
waar. Toen Van Dijk een paar keer
de winst liet glippen, bouwde Ter
Braake een voorsprong van twee
punten op, waardoor hij in de
laatste wedstrijd in een onderling
duel genoeg had aan remise. Na
een onverwachte overwinning
van Van Dijk moest er een barrage om de titel gespeeld worden.
Door een klokoverwinning pakte Ter Braake de titel (zie foto) en
plaatste hij zich en passant voor
het NK sneldammen in Utrecht.
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - De Avondvierdaagse in IJmuiden is van 4 tot en met
7 juni. Nu al kan er worden ingeschreven. Niet alleen schoolkinderen en hun ouders, maar iedereen kan meelopen met dit
jaarlijkse wandelfestijn. De start
is weer vanuit Sportcafé Nol bij
Sporthal Zeewijk in IJmuiden.
Voor alle afstanden is de start tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro voor
leden en 7 euro voor niet leden.
Inschrijven kan bij: mevrouw
Koster aan Eenhoornstraat 95
in IJmuiden, 0255-530640, of bij
mevrouw Kolk-Oostdam, Antillenstraat 30 in Santpoort-Noord,
06 -30334654. Ook is het nog mogelijk om aan de starttafel in te
schrijven. Houd dan wel rekening
Velsen-Zuid - In navolging van
met een wachtrij.
voorgaande jaren werd ook dit
jaar bij Manege Hippisch Centrum Velsen besloten om een
grootse dressuurdag te organiseren. Ruitersportzaak Levade te
Haarlem had zich bereid gevonden deze dag te sponsoren. Een
Driehuis - Zaterdagmiddag speel- groot aantal ruiters had zich voor
de Waterloo G2 uit tegen CTO ‘70 deze wedstrijd ingeschreven vanG1 in Duivendrecht. Vanwege het af F1 t/m F17.
mooie weer werd er twee keer Op deze mooie zonnige zondag
een drinkpauze ingelast. Water- begon voor de vrijwilligers de
loo begon pittig met een aanval dressuurwedstrijd om 12.30 uur.
van Marvin Maas die helaas geen Alle spullen klaarzetten voor alle
punt opleverde. CTO ‘70 was een inschrijvingen en de jury ontvangoede tegenstander en maakte al gen, helpen op stal met de voorsnel het eerste doelpunt. En dat bereidingen enz.
ging maar door, zodat Waterloo De rubriek pension en lease ging
op achterstand bleef. Merel stond als eerste van start. Maudy Selop doel en heeft haar best gedaan en veel ballen tegengehouden. Marvin Maas en Danny Hummen scoorden nog voor Waterloo,
maar het G2-team ging met een
5-2 verlies naar huis. Aanstaande zaterdag zijn er weer nieuwe
kansen. Dan mag Waterloo G2 uit
spelen tegen FC Uitgeest G1, aanvang 11.30 uur. Publiek is altijd
welkom.
Velsen - De Jonge Stem is genomineerd voor de verkiezing Vereniging van het Jaar.
Om deze verkiezing te winnen roept de Velsense vereniging iedereen op te stemmen
Velsen - Bent u iemand die graag via
www.verenigingvanhetwil praten over het verlies van uw jaar.nl. Op deze website lees
partner met mensen die weten je het unieke verenigingsverwaar het over gaat? Dan is de lot- haal van De Jonge Stem, waargenotengroep Rouw misschien mee ze zich genomineerd hebiets voor u. Een klein groep- ben. Voor de winnende verenije komt eens in de 5/6 weken bij ging, maar ook voor de stemelkaar om te praten en elkaar te mers zijn diverse prijzen te versteunen. Bent u geïnteresseerd, dienen.
kom dan op dinsdag 1 mei van
10.00 tot 11.00 uur naar Buurthuis De Jonge Stem bestaat dit jaar 65
De Brulboei (Kanaalstraat 166) in
IJmuiden. Wilt u meer informatie
of bent u wel geïnteresseerd maar
net de 1e verhinderd? Neemt u
dan contact op met Margit Kooter
(ouderenadviseur bij Socius) 0888876950 of Elisabeth Hoekstra
(Sociaal Wijkteam) 06-83231221/
ehoekstra@swtvelsen.nl. Of kom
op de volgende datum: 5 juni.
Deelname is gratis en vrijblijvend.

Succesvolle FNRS Levade Cup 2018

Waterloo G2 uit
tegen CTO ‘70

IJmuiden - Afgelopen weekend werd voor de tweede keer het Cultuur en Foodfestival gehouden bij de Kuba Moskee. Deze dagen stonden in het teken van kunst, cultuur, muziek en lekker eten. De kinderen konden zich vermaken op de springkussen of zich laten schminken. (foto: RTV Seaport/Ton van Steijn)

Einde voor oude beuk
Velsen-Zuid - Deze week werd de
oude beukeboom bij het jeneverhuisje, ook wel het Hans en Grietje-huisje, in Park Velserbeek weggehaald. Eerder waren er al enorm
dikke takken afgevallen, die gevaar opleverden voor het huisje en passanten. Na keuring van
de boom door een extern boomadviesbureau, is besloten dat de
boom weg moest. De hele kroon
van de boom vertoonde gevaarlijke plekken. En beukebomen kun
je niet succesvol snoeien. De oude
reus van 200 tot 250 jaar is met een
enorme hijskraan weggehaald. De
machinist vertelde dat alleen de
boomstam al zo’n 8000 kilo woog.
Van de stam van de boom worden
schijven gezaagd die bij het huisje
worden geplaatst als zitplekken. In
het najaar komt er een jonge beukeboom in de plaats van de oude
reus. (foto: aangeleverd?)

Marion werd derde met Zorro
en Kirsten te Beest behaalde een
mooie vierde prijs.
Chenoa Peralta mocht de wisselbeker in ontvangst nemen voor
de F-proeven laag op de pony Dazer en Rosalie Spruitenburg bij de
F-hoog met UK.
Het was een geslaagde en gezellige dag met veel dank aan sponsor Levade Ruitersport uit Haarlem, alle ruiters, de jury, medewerkers en vrijwilligers van manege Hippisch Centrum Velsen te
Velsen-Zuid.
Zondag 6 mei zijn er weer de
maandelijkse kleuterlessen ponyrijden. Inschrijven kan via info@
hippischcentrumvelsen.nl. (foto:
aangeleverd)

Jonge Stem in race voor
Vereniging van het Jaar

Lotgenotengroep rouw

Gezellige drukte
bij Kuba Moskee

horst met Macho behaalde een
eerste prijs. Een tweede plaats
ging naar Sharita Lowies met
Nynke en Mary Spierenburg werd
fraai derde met het paard Cocktail.
ln de senioren rubriek ging de
eerste prijs naar Lotje Mes met
Caramba.
In de rubriek jeugd F5 t/m F20
werd Rosalie Spruitenburg met
UK eerste. Een fraaie tweede
plaats was er voor Danielle de
Beurs en Leo. En Siska Hulsman
met Beaujolais mochten het witte
rozet in ontvangst nemen.
In de rubriek F1 t/m F4 ging de
eerste prijs naar Chenoa Peralta met Dazer. Tweede werd Estelle de Ruijter met Dazere. Liv van

jaar en wil zich in het jubileumjaar verbinden met mensen buiten de musicalgroep, met name
met mensen die wel wat gezelligheid en afleiding kunnen gebruiken. Daarom is dit jaar gekozen
voor een musical die past bij een
groot publiek en gemakkelijk toegankelijk is, namelijk Shrek the
Musical. Daarnaast worden er op
8 juli ook drie jubileumconcerten
gegeven met de meest populaire
musicalnummers uit de 65-jarige
historie van De Jonge Stem.
De verkiezing is een initiatief van
NOC*NSF, Kunstbende en LKCA
samen met de Rabobank. De ver-

kiezing heeft als doel de kracht
van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te
zetten. Verenigingen zijn heel bijzonder en dat mag gezien worden!
De clubs met de meeste stemmen en hoogste beoordeling
worden beloond met mooie prijzen zoals Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt een
productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de
vereniging extra in de schijnwerpers te zetten.

Vijf voorrondes, twee leeftijdscategorieën

Humanitas zoekt
coördinator voor
maatjesproject
IJmond - Maatjes GGZ richt zich
op mensen die een psychische
kwetsbaarheid met een min of
meer chronisch karakter hebben. In de maatjes-activiteit
wordt zo’n deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen
ondernemen zij activiteiten die
de deelnemer uit zijn isolement
haalt. Bij de start van het traject
formuleert de deelnemer een
aantal doelstellingen. Het traject is tijdelijk en duurt in principe een jaar.
De coördinator koppelt een
deelnemer aan een vrijwilliger
die de ze een per week of twee
weken bezoekt. Hij of zij werkt
nauw samen met de instellingen die zich op de ze doelgroep
richten.
Interesse in deze uitdagende
vrijwilligersfunctie? Neem dan
contact op met Astrid van de
Sluis, telefoon 06-35113435 of
email humanitas@ijmond.nl.

Doe mee met de
Telstar Street League!
Velsen - Op 13 juni gaat de zevende editie van de Telstar Street
League van start, het bijzondere
straatvoetbaltoernooi voor jongens én meisjes van 12 tot 17 jaar
van Telstar Thuis in de Wijk. In de
verschillende wijken zijn er vijf
voorrondes, de finale is na de zomer in het Rabobank IJmondstadion van Telstar. Nieuw is dit jaar
dat er twee leeftijdscategorieën
zijn.
Omdat de leeftijdsverschillen in
het veld soms wel erg groot zijn,
heeft de organisatie besloten om
dit keer met twee categorieën te
werken: van 12 tot en met 14 jaar
en van 15 tot en met 17 jaar. Dat
betekent tegelijkertijd dat de bovenste leeftijdsgrens met een
jaar is verhoogd. Jongere kinderen mogen met de ouderen meedoen, omgekeerd is niet toegestaan.
De voorrondes voor de Telstar
Street League zijn op vijf woensdagen en beginnen steeds om
17.00 uur. Op 13 juni in Velserbroek (Wieringer Aak), 20 juni in
Haarlem-Noord (Flevoplein), 27
juni in IJmuiden-Zeewijk (Cruijff
Court), 4 juli in Velsen-Noord

(Stratingplantsoen) en 11 juli in IJmuiden (Homburgstraat).
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Spelers van Telstar zijn de
scheidsrechters.
Een team bestaat uit minimaal
vijf en maximaal acht meisjes of
jongens (niet gemengd). Deelnemers moeten tenminste 12 jaar
en nog geen 16 jaar oud zijn.
Naast het voetballen, kunnen zij
ook punten verdienen met een
buurtactiviteit die goed of leuk is

voor de wijk. Bijvoorbeeld door te
helpen bij een buurtfeest of het
schoonmaken van een plantsoen.
Een team haalt alleen de finale als
de buurtactiviteit ook daadwerkelijk is uitgevoerd. De finales zijn
vooraf aan een wedstrijd van Telstar aan het begin van het nieuwe seizoen.
De Telstar Streetleague is een initiatief van de stichting Telstar
Thuis in de Wijk, dat dit evenement samen met het jongerenwerk van stichting Welzijn Velsen,
SportSupport, de gemeente en
de club Telstar organiseert. Deze
partijen dragen net als autobedrijf Van Mossel bij aan de Streetleague, zowel in financiële als in
uitvoerende zin. Alle deelnemers
krijgen periodekaarten voor wedstrijden van de Witte Leeuwen of
Leeuwinnen. De finalisten krijgen bovendien een Telstarshirt.
De winnende teams ontvangen
seizoenkaarten en de felbegeerde Ruud Geels bokaal. Daarnaast
zijn er prijzen voor de beste speler en speelster en is er een fair
play prijs.
Zie ook www.telstarstreetleague.
nl. (foto: Ron Pichel)
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oerisme in Velsen ink gegroeid
Regio - Velsen – Al jaren willen
college en gemeenteraad van
Velsen deze gemeente stevig
op de kaart zetten. Citymarketing, profiteren van Amsterdam
als ‘buurstad’ en al het moois van
Velsen versterken en benoemen
met kreten als ‘IJmuiden, Rauw
aan Zee!’ blijken inderdaad vruchten af te werpen, want in 2016
kwam de opbrengst van het toerisme boven de grens van 100
miljoen euro. De bestedingen in
het toerisme groeiden dat jaar
met 8 procent, tot 105 miljoen
euro. En dat leverde weer tussen
de 1850 tot 2100 banen op.
Tussen 2010 en 2016 groeide het
aantal overnachtingen met 47
procent. Maar er is ook een keerzijde: de bestedingen van het
dagtoerisme daalde zelfs met 9
procent, vooral veroorzaak door
de categorie ‘sportieve leasure’ (min 25 procent). Toch zorgen
SnowPlanet en Golfbaan Spaarnwoude voor een belangrijke bijdrage aan de inkomsten in dit ge-

bied. Ook het aantal bezoekers
van evenementen daalde dramatisch met 19 procent, veroorzaakt door het niet doorgaan van
Havenfestival, HISWA te Water en
(Pre)Sail. Maar het bezoek aan
musea steeg met 20 procent en
aan het strand met 15 procent. In
2016 bezochten bijna 1,5 miljoen
mensen het strand en 2,5 miljoen
mensen de duinen.
De meeste dagjesmensen komen
uit de IJmond, 75 procent. Bij de
aanbieders van sportieve leasure, komen gasten uit heel NoordHolland.
Buitenlandse dagjesmensen zie
je veel minder, hooguit bij de
strandpaviljoens. Belangrijkste
reden om Velsen te bezoeken
voor dagjesmensen zijn strand,
natuur en watersport.
In 2016 telde Velsen ruim 320.000
overnachtingen, het overgrote
deel verbleef in hotels (178.700),
slechts 3.100 mensen kozen voor
bed en breakfast en 139.500 verbleven op een camping, in een

chalet of in de jachthaven of
strandhuisjes. In die sector werd
dat jaar bijna 39 miljoen euro verdiend. Van de verblijfsgasten in
Velsen komt 29 procent uit het
buitenland, 23 procent uit de eigen provincie en bijna 50 procent
uit andere delen van Nederland.
Ondernemers zien verbeterpunten van het toerisme vooral in bereikbaarheid (ook met OV), beter
parkeerbeleid en bewegwijzering
(naar activiteiten). Ook wil men
een gezelliger centrum in IJmuiden. En ook willen ondernemers
graag een alternatief voor dagrecreatie bij slecht weer.
De gemeente Velsen heeft al veel
aangepakt, zoals de ontwikkelng
van wandelen en fietsen met
nieuwe routes en vertalingen van
routes. Ook qua bereikbaarheid
en vindbaarheid is met het uitrollen van de Rauwe Loper ingespeeld. Brak, de ontwikkeling van
de Kustvisie en het Havenkwartier worden ‘slechtweer voorzieningen’.

Klootschieten

Motortoertocht voor KWF

Regio - IJmuiden - Zaterdag werd door Motor Tour Club TEN (MTC TEN) een toertocht door de mooiste delen van Noord- en Zuid-Nederland georganiseerd. De dag begon met verzamelen bij het clubhuis van MTC
Regio - Velsen-Zuid – De kloot- Ten. De Vis Ride-out duurde inclusief een pauze van een uur tot ongeveer 15.30 uur. Na afloop werd er geschieters van Full Speed genoten bakken vis of vlees aangeboden door MTC dankzij de medewerking van een aantal sponsors. Van de 25 euzaterdag 21 april met volle teu- ro inschrijfgeld ging 15 euro naar het door de MTC geselecteerde goede doel, dit jaar de KWF kanker begen van het fantastische lente- strijding. (foto: RTV Seaport/Ton van Steijn)
weer, het gezang van de vogels
in Spaarnwoude en natuurlijk van
het beoefenen van hun favoriete
sport. Het was de derde zaterdag
van de maand en dus stonden de
Persoonlijke Kampioenschappen
weer op het programma. Helaas Velsen - Donderdag 19 april gaf Als er na een gesprek vertrouwen bij het recent opgerichte Landewaren er slechts twee teams aan- Anne Eijnwachter aan het slot van ontstaat is het mogelijk dat een lijk Netwerk Seniorencoaches. Het
wezig, die echter prima presteer- de jaarvergadering van Senioren senior na 4 tot 6 gesprekken met bestuur heeft het plan om in geden. Een grote openbaring was Vereniging Velsen informatie over de coach zelf tot een oplossing sprek te gaan met het overkoepehet nieuwe lid Sander D., die het haar werk. Ze is seniorencoach, komt en zijn of haar problemen lend orgaan van de zorgverzekeveteraan Nico best lastig maak- een beroep dat pas enkele jaren achter zich kan laten. De coach raars met het doel om deze vorm
te en zelfs Jan S. passeerde op de bestaat. Na jaren werkzaam te zijn stelt vragen om het probleem hel- van coaching (voor een deel) te
scorelijst. De eindscore was Nico geweest in het boekenvak koos ze der te krijgen: de cliënt wordt zich laten vergoeden. Misschien dat
23 schoten en 65 meter, Sander voor de begeleiding en coaching zo bewust van het probleem en de impact van groen op het cliis vervolgens in staat veranderin- entwelzijn en gezondheid, beweD. 25-11, Jan S. 28-1, Jan G. 31-18, van ouderen.
Lia 32-5, en Rob 33-39. Wegens Hoewel dé senior niet bestaat kan gen in gang te zetten.
zen door bijzonder hoogleraar Bede snel uitspruitende bermflora een aantal thema’s bij hen wel ge- Deze gesprekken vinden ook vaak leving en waardering van natuur
was dit waarschijnlijk de laatste meenschappelijk zijn, zoals afna- al wandelend plaats. Praten in de en landschap dr. Agnes van den
PK van dit seizoen. Zie ook of bel me van gezondheid, verlies, de- natuur geeft naast elkaar lopend Berg, bij deze onderhandelingen
pressie, eenzaamheid en afname immers rust en ruimte. Voor meer een steun in de rug kan zijn. Voor
0255-518648.
van het sociale netwerk. Een seni- informatie zie haar website www. meer informatie over Senioren
orencoach kan in een individueel srckl.nl.
Vereniging Velsen: seniorenveltraject de helpende hand bieden. Anne Eijnwachter is aangesloten sen@gmail.com of 023-5388593.

at doet een Seniorencoach

eslaagd koffieconcert
op de osbeekschool
Santpoort-Noord - Het eerste
koffieconcert van de Bosbeekschool op zondagochtend was
erg geslaagd. In intieme sfeer traden diverse leerlingen op die een
instrument bespeelden. Het publiek genoot van de kinderen die
een stuk ten gehore brachten op
de blokfluit, viool, gitaar of piano.
Van klein tot groot; van leerlingen
die pas twee maanden een instrument bespelen tot leerlingen die
al 5 jaar spelen; van een moeder
met dochter op de viool tot een
virtuoos stuk op de dwarsfluit van
een leerkracht; allen stonden vol
verve op het podium en namen
geheel terecht vol trots het war-

me applaus in ontvangst.
Bij een koffieconcert wordt niet
zo snel gedacht aan het bespelen
van de drum, maar de Bosbeekschool had de primeur en een
leerling bracht samen met zijn
leerkracht een prachtig improvisatiestuk ten gehore.
Dit koffieconcert past mooi binnen het muziekproject waarmee
de Bosbeekschool momenteel
bezig is. Naast het concert en extra aandacht voor muziek(lessen)
krijgen de leerlingen ook de unieke mogelijkheid om workshops
te volgen in beatbox, rap, breakdance en percussie. (foto: aangeleverd)

ugb club he Smugglers
laat winst glippen
Velserbroek - Kwamen de rugbyers van the Smugglers vorige
week niet goed uit de startblokken, nu was dat zeker wel zo. Vol
passie en wil werd aan de wedstrijd begonnen.
De tegenstander the Hawks uit
Hoofddorp speelde met een gedrevenheid van een nieuw jong
team. Vaak te wild en onervaren
in hun tackles wat de sfeer in de
wedstrijd niet te goede kwam.
Rugby is een gentlemansport
met respect voor scheidsrechter,
medespelers en omgeving. The
Hawks zochten vaak de grens van
het toelaatbare.
Het was Luis dos Santos die de
eerste try maakte na goed werk

van de forwards. The man of the
match, Jeffrey van Norden, zorgde door de vele turnovers dat
Wouter Pras de tweede try kon
maken. Aan het eind van de wedstrijd hadden the Smugglers alle gelegenheid om de wedstrijd
naar zich toe te trekken maar helaas wilde de bal niet tussen de
palen.
Captain Leon van Haaften was
ondanks het gelijkspel, 12-12,
trots op het team dat streed voor
elke meter en voor elkaar.
Op vrijdag 11 mei beginnen the
Smugglers met proefrugby. U
bent van harte welkom! Aanmelden kan via www.proefrugby.nl.
(foto: Ad van Dijk)

Strawberries
naar pla offs

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft afgelopen zondag
voor de negentiende keer op rij
verloren. Dit keer was Rood-Wit
met 0-2 te sterk voor de hekkensluiter in de eerste klasse.
Door deze nederlaag tegen het
team uit Aerdenhout, dat één
positie hoger staat op de ranglijst, kan Strawberries niet meer
van de laatste plek af komen.
Dit heeft tot gevolg dat de
aardbeien na de reguliere competitie (nog drie wedstrijden te
spelen) een play-off gaan spelen tegen een nummer vier uit
de tweede klasse. Deze wedstrijden vinden plaats op 23 en
30 juni en een eventuele beslissingswedstrijd op 1 juli.
Het was een wedstrijd zonder
al te veel grote kansen. Strawberries kreeg de grootste mogelijkheden om te scoren, want
het kreeg acht strafcorners.
Geen van deze kansen werd
verzilverd, duidelijk een verbeterpunt voor de Driehuizenaren in aanloop naar de playoffs. Rood-Wit scoorde wel via
dit wapen het openingsdoelpunt en liet zien dat een goede
corner een vereiste is om in de
eerste klasse te blijven.
Strawberries speelde helemaal niet slecht in de tweede
helft en had het meeste balbezit. Maar zoals zo vaak dit seizoen schortte het aan de afronding van de kansen en zoals gezegd de strafcorner. Het tweede doelpunt van Rood-Wit, een
mooie solo na een counter,
werd drie minuten voor tijd gescoord.
Strawberries speelt nog tegen
Alkmaar, VVV en Hilversum alvorens het zes weken voorbereiding heeft op de play-offs.
(Finn van Leeuwen)

Gratis zeilclinic bij
Nannie van der iele
IJmuiden - Zaterdag 28 april houdt Zeeverkennergroep Nannie
van der Wiele een open dag van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is
van harte welkom om kennis te maken met de activiteiten van deze waterscoutinggroep. Speciaal voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar worden er gratis zeilclinics gegeven.
Per zeilclinic zijn drie plekken beschikbaar. Per zeilvlet krijgt een
kind (eventueel met begeleider)
30 minuten zeilinstructie van ervaren zeilers. Reddingsvesten
zijn beschikbaar. De zeilclinic is
afhankelijk van de wind. Bij te
weinig wind kan de zeilclinic een
roeiclinic worden. Bij te veel wind
(meer dan windkracht 5) wordt
de zeilclinic afgelast. Graag van
te voren inschrijven.
Bij waterscouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun
vrije tijd op en rond het water.
Naast leren zeilen, hebben ze
veel plezier met elkaar en leren
om samen te werken en respect
te hebben voor de ander. Tijdens
de open dag krijgen de bezoekers in een notendop te zien wat
Waterscouting allemaal inhoudt:
zeilclinics, escape room, spellen op het water (zeilend/roeiend), meevaren met de sleepboot Noordkaap, admiraalzeilen,
broodje bakken boven houtvuur,
knopencertificaat en eten en
drinken tegen een kleine vergoeding. Vanaf 11.30 uur wordt de
barbecue opgestookt voor een
broodje hamburger.
Nieuw bij de zeeverkennersgroep is de leeftijdscategorie Bevers. Dit zijn kinderen van 5 tot
en met 7 jaar die het scouting-

spel beleven in het thema van
het fictieve dorp Hotsietonia. Zij
doen spelletjes, waarbij samenwerken en competitie centraal
staat. De eerste opkomst voor
de bevers is op zaterdagochtend
5 mei. Kunt u niet op de open
dag komen, neem dan contact
op met bevers@nannievdwiele.nl of 06-12553239. Zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele
heeft ruimte voor nieuwe leden.

Kinderen van 5 tot en met 7 jaar
komen bij elkaar op zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur om al spelenderwijs kennis te maken met het
scoutingspel. Kinderen van 7 tot
en met 10 jaar maken ook kennis
met het scoutingspel en hebben
de mogelijkheid om, indien de
omstandigheden het toelaten, te
zeilen onder begeleiding van ervaren zeilers. Kinderen van 11 tot
en met 15 jaar komen bij elkaar
op zaterdag van 13.00 tot 16.00
uur voor zeil- of roei-instructie,
maar doen ook vaak leuke spellen op het water. Zie ook www.
nannievdwiele.nl/opendag.(foto:
aangeleverd)
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Olav Molenaar
Nederlands Kampioen
Velsen - Afgelopen weekend is er
op de Aegon NK/Hollandia Roeiwedstrijden gestreden om de nationale titels in de skiff en tweezonder. De Santpoorter Olav Molenaar heeft hier met zijn ploeggenoot Steven Coevert de NK titel
behaald in het nummer Heren Senioren B twee zonder stuur. Van 20
t/m 22 april 2018 vond op de Bosbaan in Amstelveen het Aegon NK/
Hollandia Roeiwedstrijden plaats.
In dit weekend gingen de roeiers en roeisters van Nederland de
strijd met elkaar aan om de NK titels voor kleine nummers (skiff en
twee-zonder). Kon Olav Molenaar
zich vorig jaar nog meten met de
junioren (t/m 18 jaar), dit jaar moet
hij zich bij de senioren melden. Hij
startte voor de Nederlandse kampioenschappen in de klasse t/m 23
jaar (Senioren B), maar startten in
dezelfde races als de Senioren Elite. Olav Molenaar (Skøll) en Steven
Coevert (Proteus Eretes) moesten
zich diverse malen meten met de
Nederlandsche top, wat spannende races met zich meebracht. Een
eerste plaats in het gehele veld zat
er niet in, maar in hun leeftijdsca-

tegorie hebben ze alle tegenstanders verslagen. Als toegift startte
Olav met zijn huidige vereniging
A.S.S.R. Skøll uit Amsterdam in het
Heren Elite veld in de acht. Hier behaalde zij de eerste plaats en braken tevens het clubrecord met een
tijd van 5:34,17. Dat betekende
dubbel feest! (foto: aangeleverd)

RKVV Velsen doelpuntloos

Driehuis - Zondag stond RKVV Velsen tegenover een lastige opponent: hekkensluiter Assendelft. Velsen heeft zich vorige
week definitief veilig gespeeld en
heeft zo rechtstreekse degradatie
kunnen voorkomen. Assendelft
strijdt voor zijn laatste kansen terwijl Velsen het goede gevoel van
vorige week wil vasthouden. In
Driehuis werden de punten verdeeld, dus gemakkelijk zou het
niet gaan.
Het eerste kwartier gebeurde er
bijna niets en speelde alles zich
op het middenveld af. Geen van
beide ploegen slaagde erin het
spel te dicteren. Na een kwartier
de eerste opleving van Velsen.

Daniël Zuiverloon snelde langs de
linkerkant en leverde een voorzet
af die veel te hard was voor Tim
Groenewoud. Een minuut warmde Bastiaan Scholten de handen
van Assendelft doelman Jorrit
van Hoolwerff. Assendelft werd
even later wel gevaarlijk na een
corner van Jacob de Vos.
De bal bleef hangen in het doelgebied en uiteindelijk door Jesper
Gutteling weggewerkt. Rens Greveling wist bij een nieuwe kans de
bal niet snel genoeg te controleren Bastiaan Scholten herhaalde
dit kunststukje even later. En zo
sukkelde de wedstrijd verder tot
de rust. Het warme weer zal ongetwijfeld invloed hebben ge-

had op beide ploegen want tempo en nauwkeurigheid waren ver
te zoeken.
Na rust knalde Ali El Ghazal een
keer over het doel van Sander van
der Lugt en Sven Braaij vergiste
zich even toen hij doelman Jorrit
van Hooiwerff in schoot in plaats
van op doel te knallen.
Toch was er in de zestigste minuut een goede mogelijkheid
voor Ali El Gazali, maar Sander van
de Lugt stond een doelpunt niet
toe. Even later strandde dezelfde speler – de beste man van Assendelft - opnieuw op Sander van
der Lugt. De grootste kans kwam
op naam van Daniël Zuiverloon.
Een pegel vanaf rand strafschop-

gebied werd uitstekend gekeerd
door Jorrit van Hooiwerff. De laatste twintig minuten kwam Marc
Kloosterboer nog in de ploeg om
meer snelheid voorin te krijgen,
maar echte kansen kreeg ook Velsen niet. En zo slenterde de wedstrijd naar het einde en bleef de
stand hetzelfde als toen we begonnen. Beide ploegen schoten
er uiteindelijk niet veel mee op.
Voor Assendelft zal het in ieder
geval een teleurstelling zijn, want
met één punt blijft degradatie op
de loer liggen.
Volgende week ontvangt Velsen concurrent Zeeburgia en dat
wordt weer een spannend duel.
(foto: Frans van der Horst)

VSV houdt het spannend
Velserbroek - Zowel de zaterdag als zondag 1 konden zichzelf,
in de strijd tegen degradatie, met een overwinning een goede
dienst bewijzen, maar beide teams beten met een 3-0 en 2-4 nederlaag in het stof.

ping Boys zette vanaf de aftrap
volop druk en deze tactiek leidde
na enkele minuten al direct tot resultaat (0-1). Gek genoeg trok VSV,
na deze domper, het initiatief naar
De zaterdag 1 trad tegen het la- drie wedstrijden minder gespeeld zich toe en was het wachten op de
ger geklasseerde ZSGO/WMS aan en in de huidige vorm moeten zij 1-1. Het was dan ook zuur dat een
en met een overwinning zouden in staat worden geacht om dit gat spaarzame aanval van de tegenzij een belangrijke stap richting te dichten. In de drie resterende stander weer tot resultaat leidde
lijfsbehoud zetten. Door blessures wedstrijden zal VSV dus alles uit en daarmee was de 0-2 een feit.
en schorsingen was het team van de kast moeten halen om niet in VSV kwam op slag van rust door
trainer Paul Meinders verzwakt de nacompetitiestrijd terecht te een fraaie goal van Nino Henning
en hier profiteerde de tegenstan- komen. De zondag 1 moest thuis weer terug in de race en restte er
der optimaal van, want in de eer- tegen Kolping Boys aantreden en in de tweede helft nog voldoenste helft werd gelijk het verschil dat zou op voorhand geen ge- de tijd om een beter resultaat te
gemaakt. Deze klap kwam VSV makkelijke wedstrijd worden. Kol- behalen. Halverwege de tweede
niet meer te boven en daarmee ping Boys is nl een fysiek sterke kwam ook nog de niet geheel fitwas een 3-0 nederlaag een feit. ploeg en tegen dit soort tegen- te Mitchel Bormann binnen de lijDoor deze uitslag staat VSV nog standers heeft het jonge team nen en met deze wissel was alle
drie punten boven de rode streep, van VSV dit seizoen grote moei- hoop op hem gevestigd, ware het
maar ZSGO/WMS heeft daarbij te om op de been te blijven. Kol- niet dat Delano Post tien minuten

voor tijd binnen de 16 opzichtig
in de fout ging en de scheidsrechter vond dit goed voor een strafschop, die feilloos werd benut. (13) Hiermee was de wedstrijd gespeeld en Kolping Boys wist nog
naar een 1-4 voorsprong uit te lopen.
Vlak voor tijd prikte Nino Henning
in de rebound zijn tweede goaltje
mee en bracht daarmee de einduitslag op 2-4. VSV had de mazzel
dat de directe concurrenten ook
verloren.
Zondag staat de inhaalwedstrijd
thuis tegen Texel op het programma, Bij winst komt VSV boven de
degradatiestreep uit en voor Texel
geldt vrijwel hetzelfde scenario,
dus de belangen zijn weer groot
te noemen.

Nacompetitie officieel voor sterk Stormvogels
IJmuiden - In Heemstede heeft
Stormvogels een overtuigende
overwinning geboekt op VEW:
5-0. Hierdoor is het zeker dat het
team van trainer Sjaak Lettinga
op de tweede plaats in de eindrangschikking zal eindigen; deze plaats geeft recht om mee te
kunnen doen aan de nacompetitie. Drie ploegen in de klasse bij
Stormvogels - Overbos, IJmuiden
en United/DAVO - zijn de andere
kanshebbers voor de twee vacante plaatsen.
De eerste helft was Stormvogels

een stuk beter dan haar tegenstander VEW, maar was onzorgvuldig in de eindpass en de afronding. Zelfs leek het er op, dat
het team van de Heemsteedse
trainer André Markus de leiding
zou nemen halverwege de eerste helft, want bij een uitval verscheen Jasper van der Veldt alleen voor doelman Germain Ebbeling die in eerste instantie de
bal los liet, maar in de herkansing
redde hij heel goed. In de 32ste
minuut kwam Stormvogels eindelijk aan de leiding door Ber-

Nieuwe sponsoren voor
RKVV Velsen MO 13-1
Driehuis - De speelsters van RKVV Velsen meisjes onder 13 zijn
heel trots op hun nieuwe tenues.
Drie enthousiaste vaders wilden
de meiden graag in een nieuw tenue steken en hebben de daad
bij het woord gevoegd! Met dank
aan de sponsoren C.J. Langbroek
Zeevisgroothandel, Bouw en Timmerbedrijf Maurice Schavemaker
en Bosman Weld Consultancy zijn
de meiden als team prachtig herkenbaar! De MO13 trainen even-

als de MO15 en MO17 op dinsdag- en donderdagavond. De
MO13 doet dat op dinsdag van
19.00 tot 20.00 uur en op donderdag van 17.45 tot 19.15 uur.
De MO15 en MO17 trainen op
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur. Meiden die willen weten of ze voetballen leuk vinden,
zijn van harte welkom om de rest
van het seizoen gratis mee te komen trainen. Zie ook www.rkvvvelsen.nl. (foto: aangeleverd)

Meisjesteam SVIJ onder
15 naar halve finale beker

IJmuiden - SVIJ meisjes onder
15 heeft tot nu toe een geweldig seizoen. In de competitie gaat
ry Willemse die een voorzet van keer het nakijken te geven en een het zeer behoorlijk met dit jonge
Thomas Scholten met het hoofd minuut voordat scheidsrechter team.
keurig afrondde, 0-1.
El Hajjaji drie keer voor het ein- Onder leiding van Dennis Tijl en
Na de rust opnieuw beter veld- de floot, wist Stijn van der Voort Pieter de Braal behalen zij goede
spel van de Vogeks; de spelers lie- na een mooie steekpass van Ro- resultaten in de hoofdklasse van
ten de bal het werk doen en er wan van Eijk de eindstand op 0-5 het meisjesvoetbal. Op dit moment bezetten zij in deze hoogwerd minder met het leder ge- te bepalen.
lopen. Na bijna twintig minu- Komende twee weken zal er inge- ste afdeling een keurige derde
ten vergrootte Scholten met een haald worden en daarom speelt plaats. Dat betekent echter wel
mooie kopbal de voorsprong, 0-2, Stormvogels pas op 12 mei a.s. dat er soms verre reizen worden
gevolgd 11 minuten later door thuis tegen VVA/Spartaan. Daar- gemaakt in verband met uitwedopnieuw een doelpunt van Tho- na nog twee duels; IJmuiden uit strijden. In de Zwaluwen bekermas, 0-3. Met nog 12 minuten op en United/DAVO thuis. Daarna zal strijd gaat het helemaal naar tede klok wist Glenn Bruinsma doel- het programma voor de nacom- vredenheid. Voor een plaats in de
man Jelle de Vries voor de vierde petitie bekend gemaakt worden. kwartfinale werd allereerst afge-

rekend met Kwiek ’78 uit Avenhorn.
Deze tegenstander werd met 3-0
verslagen. Vorige week woensdagavond stond de wedstrijd tegen DVSU uit Utrecht op het programma. Op het spel stond deze
keer plaatsing voor de halve finale.
In een zeer spannende wedstrijd
trokken de meiden van SVIJ de
zege naar zich toe. Middenvelder Nerena Bonasera maakte de
winnende treffer. Tegenstander in
de halve eindstrijd is nog niet bekend. Uit de kleedkamer werd na
afloop gezongen ‘We gaan Europa in...’ (foto: aangeleverd)

