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Bedrijfspanden verwoest
IJmuiden - Door een grote brand zijn op Koningsdag diverse bedrijfspanden in het havengebied
verloren gegaan. Omdat
het een feestdag was, waren er geen medewerkers
aanwezig.
In de panden zijn onder
meer IJmuiden Metaal en
De Chinook gevestigd. Deze leerwerkbedrijven zullen
hun bedrijfsactiviteiten elders moeten voortzetten.
IJmuiden Metaal is een metaalbewerkingsbedrijf met
20 medewerkers en een
dochterbedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Scheepswerf De Chinook
is een leerwerkbedrijf voor
jongeren waar 14 jongeren
een beroepsopleiding volgen. Een geluk bij een onge-
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onbeperkt eten/drinken

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

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

zondag 8 mei
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:
luk is dat de boot Union van
scheepswerf De Chinook
behouden is gebleven.
Aan deze boot is drie jaar
door vele tientallen leerlingen gewerkt. Deze boot gaat

binnenkort als lesboot naar
het Maritiem College IJmuiden.
Naar de oorzaak van de
brand loopt een onderzoek.
(foto: Michel van Bergen)

Stormvogels

Aanvankelijk leken de kosten
van huur voor de gemeente
goed haalbaar, maar Rijksvastgoedbeheer presenteerde een extra rekening van
kosten voor onder meer achterstallig groot onderhoud en
zakelijke lasten en belastingen. Bij elkaar opgeteld zou
het gaan om een totaalbedrag van 4,7 miljoen euro,
voor de afgesproken 10 jaar.
De gemeente Velsen zou van
het Rijk 1,2 miljoen euro ontvangen. Dat betekent dat Velsen nog altijd 3,5 miljoen euro moet bijleggen voor huisvesting van de statushouders. Volgens de aangeboden

deal zou Velsen de onroerendzaakbelasting en dergelijke voor het missiehuis zelf
moeten betalen en daardoor
inkomsten mislopen. Ook valt
Velsen over de hoge stookkosten: de oliegestookte ketel moet dag en nacht branden om het missiehuis als
monument te kunnen behouden en voor de anti-krakers.
Het college vindt daarom dat
zij niet alle stookkosten horen te betalen als er statushouders zijn gehuisvest, de
kachel moet toch al branden.
Tel daarbij op dat veel ramen
niet of slecht sluiten zodat de
stookkosten van het oude systeem huizenhoog zijn. De
dure deal met Rijksvastgoedbeheer zou voor de eigenaar
een behoorlijke besparing
betekenen, terwijl Velsen dik
betaalt voor alle kosten.
Het college van Velsen is
zeer teleurgesteld over de
houding van Rijksvastgoedbeheer. ,,We konden niet
schouder aan schouder
staan, zoals de overheid van
ons vraagt, bij het oplossen

van de vraag naar huisvesting van statushouders’’, aldus wethouder Arjen Verkaik. ,,Teleurgesteld zijn wij ook
vanwege de tijd en inzet die
wij en anderen in het project
hebben gestoken. Vrijwilligers stonden al bijna klaar
om te helpen bij de huisvesting en het verblijf van de
statushouders in Driehuis. Er
gaat nu een brief naar de inwoners van Driehuis om uit
te leggen waarom wij van de
deal afzien.’’
Velsen is niet de enige gemeente die problemen heeft
met onderhandelen met
(overheids)organisaties die
onroerend goed aanbieden
voor statushouders.
De enige hoop dat de plannen voor het missiehuis toch
doorgaan is als de overheid
extra subsidie verleent of als
Rijksvastgoed met een betere offerte komt.
In de tussentijd zal elders
in de gemeente worden gezocht naar andere, kleinschalige, opvang voor statushouders. (Karin Dekkers)

Spirit’30

Deze advertentie is aangeboden door:

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

Geen statushouders
in voormalig Missiehuis
Velsen - De plannen voor
huisvesting van statushouders in het voormalige Missiehuis in Driehuis
zijn voorlopig opgeschort
en mogelijk zelfs helemaal
van de baan. De gemeente Velsen heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met Rijksvastgoedbeheer, de eigenaar van
het pand.

tegen

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Getuigen melden zich
IJmuiden - De getuigenoproep die de politie vorige
week deed naar aanleiding
van de brandstichting in de
voormalige sportschool aan
de Zeeweg heeft een aantal nieuwe getuigen opgeleverd. Dat heeft de politie
laten weten.
Bij de brand die op maandag 18 april rond 01.50 uur
uitbrak raakte chef-kok
Sidney van Leeuwen van
het naastgelegen Grand
Café La Belle zwaargewond. Hij ligt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis en wordt kunstmatig in slaap gehouden.
Omwonenden hebben aan

deze krant laten weten dat
zij één of meerdere personen hebben zien wegrennen in de richting van de
Lorentzstraat, maar de politie kan dit nog niet bevestigen. ,,De recherche is
nog druk bezig om alle getuigenverklaringen in kaart
te brengen’’, aldus woordvoerder Roderick de Veen.
,,Het zijn er heel wat, dus
dat neemt tijd in beslag.’’
Mensen die voorafgaand
aan of tijdens de brand in
de buurt waren en nog niet
met de politie hebben gesproken worden dringend
verzocht zich alsnog te
melden via 0900-8844.
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Velsen - Ruim 2.600 supporters hebben tijdens de
laatste competitiewedstrijd
van Telstar op grootse wijze
afscheid genomen van keeper Cor Varkevisser, verzorger Ton Offerman en verdediger Anthony Correia.
‘One club wonder’ Correia was de Witte Leeuwen vijftien jaar trouw, een
zeldzaamheid in het betaald voetbal. Hij kreeg een
staande ovatie toen hij in
de 63ste minuut werd gewisseld. Offerman was ruim
20 jaar actief in de medi-

sche staf van Telstar en
Varkevisser, die net niet op
tijd wedstrijdfit was, verdedigde zes jaar het doel van
de Velsense club. De laatste wedstrijd van de drie
clubhelden eindigde in een
1-0 overwinning op Helmond Sport.
Op vrijdag 2 september
staat een afscheidsduel
gepland tussen teams van
Anthony Correia en Cor
Varkevisser waarbij tal van
(oud-)voetballers aanwezig
zullen zijn. (foto: 1963-pictures)

Maatschappelijke stages
Velsen - Op verzoek van de
gemeenteraad heeft het college van B&W onderzocht of
scholen zijn doorgegaan met
de maatschappelijke stages.
Het is een wens van de gemeenteraad om de maatschappelijke stages te continueren, eventueel met hulp
van de gemeente. De maatschappelijke stages waren
tijdelijk onderdeel van het
verplichte onderwijs op middelbare scholen, maar dat is
later los gelaten.
Wethouder Baerveldt heeft
nu laten weten dat alle middelbare scholen in Velsen zelf

de maatschappelijke stages
hebben voortgezet. De scholen vinden het belangrijk dat
de leerlingen maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen. Naast de stages organiseren de meeste scholen
ook andere activiteiten om de
maatschappelijke participatie
van hun leerlingen te vergroten. Ze bezoeken onder andere zorginstellingen, scholen en sportverenigingen. De
wethouder concludeert daardoor dat het niet nodig is dat
de gemeente stimulerend optreedt.

Wethouder Te Beest
naar Zweden
Velsen - Wethouder Robert
te Beest woont half mei een
KIMO-bijeenkomst in Zweden bij.
Als voorzitter van KIMO Nederland en België en vicevoorzitter van KIMO International is hij onmisbaar bij de
bestuursvergadering van het
KIMO-netwerk, die plaats
vindt in Zweden.
KIMO is een internationa-

le organisatie van kustgemeenten die zich bezig houden met tal van onderwerpen zoals milieu, economie,
visserij, toerisme enzovoorts.
In het komende overleg staat
op de agenda: huisvesting
van het internationale secretariaat van KIMO, de samenwerking binnen het netwerk
en de lijnen voor de organisatie voor 2016.

Hobbyfotograaf
Erik
Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
In de Beukenstraat staat
het markante gebouw van
de voormalige Emmaschool.
Ruim 85 jaar lang heeft het
gebouw als school en later als kinderdagverblijf veel
IJmuidense kinderen gehuisvest. Het schoolgebouw
is neergezet in opdracht van
de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te IJmuiden-Oost. Deze vereniging is
in 1924 opgericht vanuit de
Nederlands Hervormde Kerk
aan de Kalverstraat. In 1926
opende zij de Julianaschool,
met ruim 100 leerlingen in
vier lokalen in de Burgeravondschool aan de Engelmundusweg. Deze liep voor
de oorlog tussen de Velserduinweg en de Zeeweg, parallel aan en halverwege de
Willemsbeekweg en de Kalverstraat. Twee jaar later verhuisde de Julianaschool met
bijna twee keer zoveel leerlingen naar eigen nieuwbouw verderop aan de Engelmundusweg. Dit gebouw was
al na twee jaar te klein voor
de inmiddels 400 leerlingen.
Besloten werd tot de bouw
van een nieuwe school. Naar
ontwerp van de IJmuidense
architect A. ten Broeke verrees aan de Beukenstraat de

Emmaschool. Op 1 april 1931,
terwijl de bouw nog niet voltooid was, werd de Emmaschool in gebruik genomen.
Onder leiding van schoolhoofd De Noy startte de
school met drie leerkrachten
en ruim 100 leerlingen. De
school werd beschouwd als
‘vast punt voor de opvoeding
tot goede Christelijke staatsburgers’. Een week later vond
de officiële ingebruikname
plaats.
De Emmaschool overleefde de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de bezetting werd
het schoolgebouw gedeeld
met de Insingerschool en de
Creutzberg ULO. Van 1943 tot
in 1949 werd de Emmaschool
bezocht door Kees Vreeswijk.
We kennen Kees later als de
bekende troubadour Cornelis
Vreeswijk.
In 1956 kreeg de Emmaschool, met ruim 260 leerlingen, een dependance in
Driehuis. Deze vestiging
ging in 1961 zelfstandig verder onder de naam Prinses
Beatrixschool. In 1959 werd
de Emmaschool aan de Beukenstraat nog uitgebreid.
De school sloot haar deuren
aan het einde van de zeventiger jaren. Daarna werd het
pand verbouwd tot kinderdagverblijf Pino. Later werd
het SKON kinderopvang De
Blauwe Oester. Momenteel
is het schoolgebouw in gebruik als kinderdagverblijf
Partou ‘locatie Beukenstraat’.
Een fraai tegeltableau naast
de hoofdingang herinnert
nog zichtbaar aan de Emmaschool.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Velsen eindigt
2015 met
positief saldo

Buitenbad eerder open
IJmuiden - Vanwege de prachtige weersvoorspellingen is
het buitenbad van De Heerenduinen geopend op vrijdag 6,
zaterdag 7 en zondag 8 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Het zomerseizoen begint officieel pas op 14 mei. Dan is het buitenbad dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur (t/m 28 augustus).

Nordic Walkers
naar China
IJmuiden - ‘China, here we
come!’ De grondleggers van
Nordic Walking in Nederland, Marco en Elselien Maas
en Betty van Veelen, zijn gevraagd door de internationale Nordic Walking Organisatie, INWA, om deze populaire
vorm van wandelen in China
te introduceren.
Marco Maas, International
Coach van INWA, heeft door
zijn medische en sportspecifieke trainingsachtergrond
veel kennis om Nordic Walking verantwoord, zonder
blessurerisico’s aan te leren,
en mensen met deze vorm
van wandelen hun conditie te
laten verbeteren.
Elselien Maas heeft de afgelopen jaren het verkoopdeel
van de poles (stokken) op
zich genomen zodat iedereen
ook daadwerkelijk de juiste
maat poles en goed materiaal kon aanschaffen.
Betty van Veelen heeft samen
met Marco en Elselien Nordic Walking helpen opbouwen en verspreid over heel
Nederland. Verder beheert
zij de website www.nordicwalking.nl en onderhoudt zij
het Nederlandse netwerk van
wel ruim 125 instructeurs. Allen zijn zij nauw betrokken bij
de nieuwste ontwikkelingen
op gebied van Nordic Walking trainingen.
In China gaan Marco, Elselien, Betty en collega INWA instructeur Shannon van
der Plas in het binnenland in
Xinghai en daarna in Beijing
mensen opleiden om hen te
helpen deze populaire vorm
van wandelen te verspreiden.

Op de universitaire campus
in Beijing zullen nieuwe trainers ingewijd worden zodat
ook zij op hun beurt weer INWA instructeurs kunnen opleiden die vervolgens de bevolking laten proeven van
deze beweegvorm. China eet
straks niet alleen met stokjes, ze wandelen straks waarschijnlijk ook met stokken.
Wandelen met poles geeft
een verbetering van het circulatiesysteem van het lichaam en zorgt behalve voor
een betere verbranding, ook
voor een prettiger algeheel
welbevinden.
Buiten in de natuur je conditie verbeteren is aangenaam,
gezellig en ook nog effectief.
Nordic Walking is een laagdrempelige vorm om in beweging te komen en kan
door vrijwel iedereen worden gedaan. Het is na 12 jaar
in Nederland nog steeds populair. Ga eens de bossen of
de duinen in en kom ze tegen: de echte Nordic Walkers
die heerlijk stappen en genieten van de natuur. Wilt u
gewoon in Nederland Nordic
Walken en zou u een proefles
of technieklessen willen volgen? Of wellicht uw conditie
verbeteren door Nordic Walking of Sportief wandelen?
Neem dan contact op met
Fysiotherapie Maas of Elmakes. Daar bent u gegarandeerd aan het juiste adres
voor de allerbeste adviezen
op gebied van gezond bewegen! Bel 0255-532211/0235391714 of mail naar info@
fysiomaas.nl/info@elmakes.
nl.

Velsen - Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
jaarstukken over 2015 aangeboden aan de gemeenteraad.
Belangrijkste nieuws: 2015 eindigde, zoals begroot, met een
positief saldo van maar liefst
7,4 miljoen. Maar toch was het
spannend, gezien alle ontwikkelingen en nieuwe taken die
de gemeenten er in 2015 bij
kregen. Op allerlei vlakken
wordt waar mogelijk samengewerkt met andere gemeenten om zaken efficiënt te laten
verlopen. Het college van Velsen geeft aan dat zij voorzichtig zijn omgegaan met de middelen voor de decentralisaties.
Ook wordt nu al geld gereserveerd voor de opvang van statushouders. Van het positieve saldo van 7,4 miljoen euro
gaat 1,7 miljoen naar het potje Algemene Reserve. Op het
gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en participatie werkt
men samen met de IJmondgemeenten Beverwijk en Heemskerk en deels Uitgeest. Hoewel de budgetten flink werden afgeslankt kon men doorgaan zorg te geven aan hen die
dit reeds ontvingen. Daarnaast
zijn in 2015 de eerste stappen
gezet om te komen tot verandering van dit sociaal domein,
waarbij eigen kracht wordt verlangd van betrokkenen, maar
ook samenwerking met een
netwerk en een basiszorg, zoals via de nieuwe sociale wijkteams. Als de geherstructureerde basiszorg beter aansluit op
de nodige zorg kan het duurdere specialistische zorg helpen
voorkomen en dat is natuurlijk
goed voor de budgetten. Wat
de vluchtelingenopvang betreft
heeft Velsen gekozen voor opvang en huisvesting van statushouders. Zij worden in de toekomst ook in Velsen opgevangen in tijdelijke onderkomens in
Driehuis, maar ook wordt in het
reguliere en bijzondere huizenbestand van Velsen gezocht. In
2015 heeft de gemeenteraad
gekozen om de reserve van het
potje Visie op Velsen in te zetten voor impulsprojecten om
Velsen en de IJmond extra te
profileren. De vijf projecten zijn
de Techniekcampus IJmond,
het cluster Offshore Windenergie, het Havenkwartier Halkade
& Oud-IJmuiden en het Kust Informatie- en Innovatiecentrum,
omgedoopt tot Brak IJmuiden.
Deze projecten moeten de Visie
2025 en de strategische agenda
versnellen en zijn bedoeld om
de regio IJmond beter te profileren. Ook is gewerkt aan verbetering van de dienstverlening
vanuit het stadhuis.

IJmuiden - Eneco en Windpark IJmond organiseren op
dinsdag 10 mei tussen 19.00
en 21.00 uur een inloopavond over windpark Spuisluis. Aanleiding voor de inloopavond is de omgevingsvergunning die op 15 mei
wordt aangevraagd.
Op deze avond kunnen belangstellenden
informatie krijgen over het geplande windpark en de onderzoeken die in de afgelopen
periode zijn uitgevoerd. Deze avond zijn de ontwikkelaars van Eneco en Windpark
IJmond en een aantal experts aanwezig. Hans Erbrink

van Erbrinks Stacks Consult
is aanwezig om een toelichting te geven op de resultaten van het fijnstofonderzoek
dat hij in de afgelopen maanden uitvoerde.
Een expert van Antea geeft
een toelichting op het onderzoek naar geluid en slagschaduw en een expert van
Royal Haskoning DHV geeft
informatie over de veiligheidsimpact van het windpark op de omgeving.
De inloopavond wordt gehouden in Lunchroom Bart,
Trawlerkade 83 in IJmuiden.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Shiatsu bij rugklachten
Velsen - Shiatsu betekent
‘druk met de vingers’ en is een
lichaamstherapie gebaseerd
op de Oosterse Geneeskunde. Tamara de Boer heeft al 12
jaar een eigen shiatsupraktijk in IJmuiden en behandelt
jong en oud bij veel verschillende klachten. Een shiatsubehandeling kent een holistische benadering, er wordt
gekeken naar je fysieke en
psychische gezondheid. Want
stel je voor dat niet alleen je
klachten verminderen of verdwijnen, maar dat je je helemaal gezonder gaat voelen.
Een goede diagnose is belangrijk, een shiatsutherapeut
luistert altijd naar je hele verhaal en stelt een lichamelijke
diagnose van de energiebanen. De behandeling bestaat
uit het behandelen van energiebanen en –punten, maar
ook voeding, levensstijl, belemmerende overtuigingen,
beweging en ontspanning
komen aan bod. Shiatsutherapie is daarom inzetbaar bij
een heleboel klachten. Veel
cliënten komen voor rug- en
schouderklachten, maar ook
bij chronische pijn als artrose en reuma. Door de holistische aanpak kunnen diabetici ook veel baat hebben bij
shiatsutherapie. Maar mensen komen ook voor klachten als somberheid, burn-out
en angst. Veel cliënten blijven
maandelijks terugkomen, na-

dat hun klachten zijn verminderd/verdwenen. Een shiatsubehandeling wordt op de
grond gegeven op een futon (Japans matras) en over
de kleding. Na een intensieve opleiding Medische Basiskennis worden sinds dit jaar
de behandelingen van Tamara
deels vergoed door bijna alle
zorgverzekeraars. Een consult
kost 60,- euro, soms krijgen
cliënten wel 45,- euro terug.
Dat is interessant. De praktijk loopt dan ook goed. Behandelingen zijn op alle dagen mogelijk.
Naast shiatsutherapie geeft
Tamara ook Do-In Yoga: op
woensdagavond in IJmuiden
en donderdagavond in de
Velserbroek. Meer weten? Bel
06-30024064, mail naar tamaradeboer@ziggo.nl of kijk
op www.shiatsuvelsen.nl. Zie
advertentie elders in de krant.
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Bingo- en
loterijavond

Aandacht voor fijnstof
IJmuiden - ChristenUnievoorman Gert-Jan Segers
heeft vorige week samen met
Statenlid Michel Klein een ludiek verkeersbord geplaatst
bij de zuidersluis. Dat deden
zij om aandacht te vragen
voor de fijnstofproblematiek.
Het betreft het bekende verbodsbord ‘Milieuzone’ met
als onderbord een containerschip met een enorme rookpluim.
Het bord kan niet blijven
staan. maar de actie is bedoeld als een symbolische
aftrap voor de campagne om

dit probleem aan te kaarten.
Het politieke statement achter de actie is: als het om uitstoot gaat, moet niet alleen
gekeken worden naar de binnensteden van de grote steden. Ook de scheepvaart levert een belangrijk aandeel
aan de fijnstof. Er zou meer
gebruik van walstroom schone stroom vanaf de wal gemaakt kunnen worden en
er zouden schonere brandstoffen binnen een bepaalde
afstand van de kust gebruikt
kunnen worden. (foto: Erik
Baalbergen)

Geen zee te hoog voor
bergers en redders
IJmuiden - Op zaterdagmiddag 14 mei om 14.30 uur
vindt in het Zee- en Havenmuseum een film- en verhalenmiddag plaats met als onderwerp ‘Bergers en Redders’. Vanaf het leugenaarsbankje zullen in het museumcafé weer interessante verhalen worden verteld.
(Oud-)medewerkers uit het
bergings- en reddingswezen
vertellen hun meeslepende,
trieste, maar ook vaak humorvolle ervaringen.
Berging is al zo oud als de
scheepvaart. Zo is bekend
van de Romeinen dat deze in
de eerste eeuw voor Christus
al bergingen verrichtten in de
Middellandse Zee.
De Nederlandse bergers
hebben door de eeuwen
heen naam en faam opge-

bouwd, waarbij de grote namen Wijsmuller en Smit Internationale zijn. Befaamde
bergingen zijn onder andere die van de Koersk en die
van de Herald of Free Enterprise. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij
(KNRM) en de Reddingsbrigade voeren reddingsacties
uit op zee en de binnenlandse wateren.
De films die deze middag
worden vertoond geven een
beeld van dit boeiende, maar
ook vaak gevaarlijke werk.
De entree voor deze verhalen- en filmmiddag wordt gesponsord door Administratie kantoor Mooij & partners
uit IJmuiden en is gratis. Het
maximaal aantal deelnemers
in de filmzaal is 100 personen, dus kom op tijd.

IJmuiden - Zaterdag 7 mei
wordt in speeltuin De Veilige Haven weer een bingo- en loterijavond georganiseerd. De avond begint om
20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wie in IJmuiden woont en geen vervoer
heeft kan contact opnemen
met telefoonnummer 0628900999 of 0255-518077,
dan wordt men opgehaald
en na afloop weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers.

Klootschieten
Velsen–Zuid – Zaterdag
was de beeldenroute voor de
klootschieters van Sportvereniging Full Speed het parkoers voor de wedstrijd. Het
was in de zon heerlijk. Maar
door de warmte kan onkruid snel gaan groeien en
dan wordt het goed opletten waar de bal terecht komt.
Drie teams van drie was de
opkomst deze dag. Dat was
werk aan de winkel. Team 1
met Jan Gr., Bertus en Nico,
werd eerste op 80 schoten en
13 meter. Team 3 met Peter,
Jan St. en Ton werd tweede
op 81–16. Team 2 met Harm,
Sonja en Willem werd derde
met 95–22. Komende zaterdag 7 mei is de normale route aan de beurt. Dit is de laatste competitiewedstrijd voor
de punten. Later wordt het
toch te druk in Spaaarnwoude op het fietspad. Er heeft
zich een nieuw lid aangemeld. Wilt u ook lid worden
van klootschieten bel Ton
Boot via 0255-510085 of mail
naar snelboot@planet.nl.

Young Art
Festival in juli
Beverwijk – In tegenstelling
tot een eerder bericht in deze krant gaat het Young Art
Festival in Beverwijk wel gewoon door. Dit populaire festival met muziek, theater en
film is op 15 en 16 juli in Park
Westerhout. Veel jonge kunstenaars die in eerdere edities deelnamen vonden hun
weg naar het grote publiek.
Op het programma van 2016
staan onder meer band DeWolff, Thijs Boontjes Dansen Showorkest, Fake Billy &
The False Profets, De Likt en
nog veel meer.

IJmuiden - Woonzorgcentrum De Moerberg bestaat
45 jaar. Dat wordt gevierd
met een feestweek van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13
mei vol met leuke activiteiten.
Uiteraard voor de bewoners
van De Moerberg, maar op
zaterdag, woensdag en donderdagmiddag zijn juist ook
familieleden, omwonenden
en andere geïnteresseerden
van harte welkom.
Op zaterdag opent de IJmuider Harmonie de feestweek.
’s Middags is er een optreden
van Peter Jonk en The Dutch Vocals (entree 2,50 euro).
Woensdagmiddag zijn (klein)
kinderen welkom om samen
met de bewoners Oud-Hollandse spelletjes te komen
spelen. Als klap op de vuurpijl vindt op donderdag 12

mei van 12.00 tot 16.30 uur
‘Moerberg Culinair’ plaats.
Bij diverse kramen kunnen
de bezoekers tegen een kleine vergoeding allerlei lekkernijen proeven. Duo Carmen
zorgt voor live muziek. Het
volledige programma staat
op www.zorgbalans.nl/feestweek.
In mei is het 45 jaar geleden dat De Moerberg geopend werd. In die 45 jaar is
er veel veranderd. In 1998 is
De Moerberg ingrijpend verbouwd waardoor de kamers
veel ruimer werden. Tevens is
toen de nieuwe vleugel en de
huidige ingang aangebouwd.
Sinds eind 2014 worden de
vrijgekomen kamers omgebouwd tot zelfstandige huurwoningen volgens het concept ‘Zorgeloos Wonen’.

DCIJ-nieuws

Concurrentie
achtervolgt Van Dijk

IJmuiden - Terwijl de leider
in de onderlinge competitie, Martin van Dijk, zijn heil
zoekt in externe toernooien zoals; het sneldamkampioenschap van Noord-Holland, trachten de achtervolgers de achterstand te overbruggen. Van Dijk werd bij
het sneldamkampioenschap
verdienstelijk 2de . In de B
klasse werden Stella en Jack
van Buuren respectievelijk
2de en 3de.
Willem Winter lijkt weer helemaal weer in zijn oude vorm.
De wijze waarop hij, na een
lang en boeiend eindspel,
won van Jacqueline Schouten was fraai en bovenal indrukwekkend.
Minder moeite hoefde Jesse
Bos zich te getroosten. Met

een overwicht aan theoretische kennis overspeelde hij
Piet Kok.
Jan Maarten Koorn toont dit
seizoen aan dat zijn spel wat
stabieler is geworden met
minder ups en downs. Daarmee lijkt hij zich te verzekeren van een vaste plek in het
eerste tiental voor het komende seizoen, Kees Pippel
was duidelijk een maatje te
groot voor Nicole Schouten.
Moeiteloos veroverde Pippel
de belangrijke strategische
velden en won daarna gedecideerd.
Overige uitslagen: J. Apeldoorn-K. de Vries 2-0, K de
Krijger-B. van Bakel 1-1, F.
Amirkhan-C. Sleutel 1-1, C.
van der Vlis-M. Doornbosch
1-1.
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Het Groot Niet
Te Vermijden
in Velsen

Stadsschouwburg Velsen

Toptoneel door Mark
Rietman en Anniek Pheifer
Velsen - Het grootste toneelgezelschap van ons land
komt op zaterdag 14 mei
(20.15 uur) naar de Stadsschouwburg Velsen. Het Nationale Toneel speelt die
avond het geweldige Amerikaanse familiedrama ‘The Little Foxes’ (de Nederlandse titel luidde eerder ‘De Hyena’s). Geldzucht, wraakzucht
en liefdeloosheid vullen een
meeslepend, bijna Shakespeareaans, drama. Topacteurs maken er toptoneel
van. Met onder andere Anniek Pheifer, Mark Rietman
en Jappe Claes. Regie: Antoine Uitdehaag.
In een klein plaatsje in het
Zuiden van de Verenigde
Staten kan Regina Giddens
(Anniek Pheifer) het wel uitschreeuwen. Zij verlangt
hartstochtelijk naar een zelfstandig bestaan. Weg uit de
saaie provincie en weg van
haar zieke man, de bankier
Horace, van wie ze financieel
afhankelijk is. Wanneer haar
broers Ben en Oscar (Mark
Rietman en Jappe Claes) met

een grote investering een
fortuin kunnen maken, dwingen ze Regina via de bank
van haar man het geld bijeen
te brengen. Dit is haar kans.
Onverbiddelijk en ijskoud
slaagt ze erin haar broers het
grootste deel van het vermogen te ontfutselen. Wanneer Horace sterft en Regina
de macht en het geld in handen heeft, maakt ze zich los
uit de knellende familiebanden. Eindelijk is ze rijk en vrij.
Maar ook volkomen alleen.
‘The Little Foxes’ is het meesterwerk van Lillian Hellman.
De Amerikaanse schrijfster
van joodse komaf had jarenlang een relatie met Dashiell Hammett en was een
boezemvriendin van Dorothy
Parker. Vanwege haar linkse
sympathieën belandde ze in
de jaren vijftig op de zwarte
lijst van Hollywood.
Prijs: 28,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburg velsen.nl of tel. 0255-515789
(foto: Barrie Hullegie)

A tribute to Phil Collins
in Stadsschouwburg
Velsen - Phil Collins kondigde
een aantal jaren geleden aan
dat hij zich na een carrière van
40 jaar uit de muziekwereld
terug zou trekken. Maar gelukkig is er´ Still Collins ´ - de
meest gevraagde en populairste Phil Collins en Genesis coverband in Europa – om in de
leemte te voorzien.
Op donderdag 12 mei (20.15
uur) speelt de band wereldberoemde hits van Genesis, Phil
Collins en Peter Gabriel in de
Stadsschouwburg Velsen De
combinatie van nummers als

‘Against all odds’, ‘Son of man,’
‘In the Air Tonight’ en ‘Another
Day in Paradise,’ de onvoorstelbaar goede ‘niet-van-deechte-te-onderscheiden’ stem
van zanger Sven Komp en de
unieke sound van deze geweldige live-band vormen de perfecte ingrediënten voor een
overweldigende Collins show.
Prijs: 28,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburg velsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Al ruim een kwart
eeuw staat Het Groot Niet Te
Vermijden voor humor, goede
muziek en muzikale grappen.
Soms messcherp, dan weer
met een baard. Want hoewel
zij eruit zien als gladde jongens, kunnen zij wel degelijk prikkelen. Chris, Jochem,
Louis, Peter en Sjoerd gaan
ook in hun veertiende programma op donderdag 19
mei (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen geen instrument of genre uit de weg
en komen met een ouderwetse portie feelgood theater die
erop gericht is om elk publiek
uit de stoelen te spelen. Prijs
28,50 euro, inclusief drankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburg velsen.nl
of tel. 0255-515789.

Magische songs
uit Ierland in
Witte Theater
IJmuiden - Het Iers/Nederlandse trio O’Dreams timmert
flink aan de weg in de internationale wereld van folk en
singer/songwriters. De doorgewinterde
zangers/muzikanten John Flierman, Danny
Guinan en Ed Veltrop reizen
de hele wereld over en staan
op woensdag 18 mei (20.30
uur) in het Witte Theater.
Met hun theaterconcert ‘Irish
Ways and Irish Laws’ bewijzen de topmuzikanten dat
achter het Ierland van pubs
en pints ook een wereld van
magische songs schuil gaat.
Achter het Ierland van pubs,
pints en paddies gaat een
onontdekte wereld van magische songs schuil. Bloedstollende verhalen op muziek
over het échte Ierse leven.
‘Irish Ways and Irish Laws’ is
een intieme avond vol songs
die teruggaan naar de eerste Vikings die er voet aan
land zetten, over de eeuwen
durende religieuze en politieke strijd met de Engelsen,
de strijd tegen honger, miljoenen Ieren die emigreerden naar Amerika, Australië
en het Europese vasteland, illegale whiskeystokerijen, onbereikbare liefdes, heimwee,
bizarre vriendschappen en
doorgedraaide dorpsgekken.
Prijs: 19,50 euro. Locatie: Witte Theater, Kanaalstraat 257,
IJmuiden. Reserveren: www.
wittetheater.nl, www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789.

Velsen - In zijn allereerste
soloshow ‘Ik & Simon’ zal Simon Keizer op dinsdag 17
mei (20.15 uur) een onbekende kant van zichzelf laten zien in de Stadsschouwburg Velsen. Al enkele jaren schrijft Simon columns
en kleine verhalen, die onder andere zijn verschenen
in ‘100%NL Magazine’ of op
de Nick & Simon Facebookpagina. Omdat hij het schrijven van deze columns altijd
als hobby heeft gezien, zijn
de meeste verhalen op de
plank blijven liggen. Speciaal

voor deze show is hij ook de
studio ingedoken om nieuwe passende Nederlandstalige liedjes te maken. Samen met o.a. Jaap Kwakman
(3JS), Thomas Acda, Maaike
Ouboter, Gordon Groothedde en Seth Jones schreef hij
een aantal bijzondere liedjes.
Al deze ingrediënten zorgen
zeker voor een intiem avondje ‘Ik & Simon’
Prijs: 28,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburg velsen.nl of tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen

De magistrale
terugkeer van Lebbis
Velsen - Sinds Lebbis solo
ging, werden al zijn programma’s genomineerd voor de
Poelifinario. In 2011 mocht hij
de belangrijkste cabaretprijs
mee naar huis nemen. Na
zijn auto-immuunziekte is de
rappe denker en prater terug
aan het cabaretfirmament.
Op zaterdag 21 mei (20.15
uur) komt hij in de Stadsschouwburg Velsen zijn nieuwe voorstelling ‘De Paardenpoetser’ spelen. Wij kunnen
ons weer te goed doen aan

zijn overrompelende opwinding en verrassende denkbeelden.
Lebbis’ gedachtesprongen
schieten gaten in valse schijn
en onthullen kwaaie zaken.
Maar als vrolijke verhalenverteller weet hij voortdurend de lachers op zijn hand
te houden.
Prijs: 23,50 euro, inclusief
drankje en garderobe
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburg
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Ouderennieuws
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Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.30 uur terecht voor het
doorgeven van uw maaltijdkeuze. Kosten vanaf 7 euro
voor een driegangen maaltijd. Men kan ook enkel een
kopje soep nuttigen voor 1,-.
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag13 mei:
champignonsoep, hachee,
rode kool stamppot en vla
met slagroom. Kosten 6,50.
Aanvang 12.30 uur. Reserveren maandag 9 mei tussen
11-12 uur.
Muzikaal optreden van Nico Bakker en Nico Ligthart
op zondag 8 mei. Aanvang
13.30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan het buffet en
kosten 1,50 eur.
Optreden Spaarne Kwartet Op dinsdag 31 mei wordt
door Peacock Foundation
een optreden aangeboden.
Aanvang 14.30 uur. Kaartejes
à 1,50 euro zijn vanaf heden
aan het buffet verkrijgbaar.
Klaverjasgroep heeft plek
voor nieuwe leden op woensdag middag vanaf 13.30 uur.
Heeft u interesse of wilt u een
keer vrijblijvend komen kijken, dan kunt u contact opnemen met Marcel Stam, telefoon 023-5386528.
Nieuwe expositie van Bianca Visser met diverse aquarellen en pastel tekeningen
met verschillende onderwerpen. Te zien tijdens de openingstijden van het wijkcentrum. Toegang gratis.

Fotografen
van de oorlog
Beverwijk - De tentoonstelling ‘Fotografen van de
oorlog’ is nog te bezichtigen tot 17 mei in de Grote
Kerk te Beverwijk. Heel wat
mensen hebben de moeite genomen om deze foto’s uit de Eerste Wereldoorlog te komen bekijken,
de reacties zijn lovend. Het
dagelijks leven in de Eerste Wereldoorlog in beeld
gebracht door Tsjechische
soldaten. Openingstijden:
weekend- en feestdagen
van 13.00 tot 18.00 uur. Alle andere dagen van 15.00
tot 21.00 uur. Dinsdags gesloten.

Lezing over jodendom
Santpoort-Noord - Op
woensdag 11 mei om 20.00
uur is er een tweede bijeenkomst in een serie Santpoortse
dorpsgesprekken
over grote godsdiensten, die
ook nog eens familie blijken
te zijn: islam, jodendom en
christendom. Ze hebben in
Abraham een gemeenschappelijke voorvader. Deze bijeenkomsten vinden plaats
in Bartje Boven, Hoofdstraat
150 in Santpoort. De organisatie is in handen van Dorpskerk Dichtbij.
Na een lezing over de islam,
is het nu de beurt aan het Jodendom. Dr. Alexander de
Jong is de inleider. Hij zal zowel ingaan op de karakteristieken als de spirituele kant
van het joodse leven. Die verbindt hij graag met andere
geestelijke bewegingen. Hij
is niet zomaar als indoloog

afgestudeerd. Alexander de
Jong komt oorspronkelijk uit
een joods-orthodox gezin.
Zijn wens was ooit eens rabbi te worden. Hij voorziet nu
echter in zijn levensonderhoud door te werken in een
EU-project rond informatiearchitectuur voor slimme
energienetten. Hij studeerde
talmoed en halacha aan Derech Etz Chaim Yeshiva in Jeruzalem. Hij was onder meer
verbonden aan het studiecentrum van de Amsterdamse Liberaal Joodse Gemeente. Samen met Manja Ressler
publiceerde hij ‘Maar u ziet
er helemaal niet joods uit’,
een handleiding tot joods leven. Alexander is voorganger
bij de open joodse gemeente
Klal Israel in Delft.
De lezing en het gesprek zijn
vrij toegankelijk. Vrijwillige
bijdrage na afloop.

VSV C1 op weg naar
landelijke 3e divisie
Velserbroek - Zaterdag 7
mei kunnen de jongens van
VSV C1 de titel binnen halen
van de Hoofdklasse. En kampioen worden, betekent ook
promotie naar de 3e divisie
van de KNVB. Een prestatie
op zich.
Na een wat stroef begin van
het seizoen met een gelijkspel en twee nederlagen in
de eerste 5 wedstrijden, begon het elftal langzaam op
stoom te komen. Er begon
zich een tweestrijd af te tekenen met naaste belager Bloemendaal C1.
Na de tweede nederlaag in
het begin van het seizoen
werd er niet meer verloren
en werden er wisselend ruime overwinningen en nipte zeges geboekt. Ook in de
wedstrijden tegen Bloemendaal werden geen punten

www.

www.

gemorst (5-3 en 4-3). Afgelopen zaterdag werd een monsterscore op SDZ uit Amsterdam behaalt ( 13-0 ) Dit heeft
geresulteerd dat de C1 met
nog twee wedstrijden voor de
boeg zes punten voor staat
op Bloemendaal. Zaterdag
hebben de jongens aan één
punt tegen FC Den Helder
genoeg om de kampioensvlag te hijsen en een feestje
te voeren.
En dan op naar volgende seizoen in de 3e divisie.
Er wachten dan nog sterkere tegenstanders (waaronder Kon. HFC C1 en DEM C1)
een uitdaging voor de nieuwe lichting C1-spelers en
voor VSV. Geïnteresseerd om
bij VSV te komen voetballen?
Meld je dan snel bij ons aan
en dan verover een plekje in
één van de teams.

.nl

.nl

IJmuiden - Op dinsdag 10
mei is er weer een Alzheimer
Café in IJmuiden, het onderwerp is: ‘Service paspoort’.
Als mantelzorger heb je het
druk, veel werkzaamheden
blijven liggen, je komt er gewoon niet aan toe. Soms ook
minder belangrijk maar toch,
de boel gaat ‘versloffen’ en
dat is jammer. De leefomgeving boet in aan kwaliteit en
daarmee ook vaak het welbevinden. Zomaar een vreemde
bellen doe je niet zo snel en
is die wel te vertrouwen? Het
Service paspoort kan in veel
gevallen een oplossing bieden.
Wilt u meer weten over dit
onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over
dementie? Kom naar het Alzheimer Café in de Centrale
Bibliotheek, Dudokplein 16

(boven Albert Heijn).
De ontvangst is vanaf 19.00
uur, het programma start om
19.30 uur en eindigt rond
21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen
met
geheugenproblemen,
partners, kinderen, vrienden,
buren. Wie er nog nooit eerder is geweest, moet beslist
komen kennismaken.
De toegang én het eerste
kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en
van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk café worden deze geïnterviewd
door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen.
Er is een tafel met brochures
en andere literatuur om thuis
eens rustig na te lezen.

Strawberries wint na
jaren van Purmerend
Driehuis - Strawberries Heren
1 heeft zondag na jaren weer
eens van Purmerend gewonnen. De ploeg uit Driehuis won
met minimaal verschil: 1-0. Op
de overwinning viel niets af
te dingen, want Strawberries
speelde een ijzersterke wedstrijd.
Vanaf het eerste fluitsignaal
had de thuisploeg grip op
de tegenstander. Purmerend
kwam er maar mondjesmaat
aan te pas. Het meeste balbezit was voor Strawberries. Ook
de meeste strafcorners werden behaald door het team
van coach Axel Wessels, maar
de keeper van Purmerend had
steeds goed antwoord op het
werk van strafcornerspecialist
Erik van den Berg.
Niet de topschutter, maar aanvaller Daan van Poorten wist
nog in de eerste helft het doel-

punt voor Strawberries te maken. Hij stond op de juiste plek
na een schitterende voorzet
van Gijs Bouws, de verdediger
die een uitmuntende wedstrijd
speelde.
In de tweede helft bleef Strawberries heer en meester. Een
aanvalsoffensief van Purmerend liet opvallend genoeg
zeer lang op zich wachten.
Sterker, het bleef min of meer
uit. Hierdoor kwam de overwinning voor Strawberries niet
in gevaar, al valt hierbij wel te
vermelden dat keeper Wouter
Rempt een paar keer als vanouds op de juiste plaats stond.
Dankzij de verdiende overwinning is Strawberries terug op
de vierde plaats, die het deelt
met Alphen. Over drie weken
is pas de volgende wedstrijd,
uit tegen Woerden. (Finn van
Leeuwen)

12

6 mei 2016

Slechtziend?
Velserbroek - Gaat u slechter zien? Dinsdag 24 mei
geeft Koninklijke Visio in de
bibliotheekvestiging aan de
Maan Bastion 476 van 14.00
tot 16.00 uur gratis informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit
inloopspreekuur kunt u ook
allerlei hulpmiddelen op het
gebied van vergroting en verlichting (bij lezen erg belangrijk), mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen.
Zie ook www.visio.org.

Muziekcursus
voor dreumesen
en peuters
Velserbroek - Op woensdag
18 mei start de lentecursus
muziek en dans voor dreumesen en peuters. Al 19 jaar
verzorgt de gediplomeerde
muziek op schoot- en dwarsfluitdocente Alice Ploeg met
veel enthousiasme cursussen
in Beverwijk, Heemskerk en
Uitgeest. Op verzoek van Basisschool de Westbroek komt
zij nu ook naar Velserbroek.
Wat is er leuker voor een kind
van 0 tot 4 jaar en een ouder,
dan zingen, dansen, bewegen op muziek, luisteren naar
en vooral spelen op echte
muziekinstrumenten? De kinderen worden op leeftijd ingedeeld. De cursus start op
18 mei. Er zijn zes lessen en
de kosten zijn 55 euro. Locatie: Basisschool De Westbroek, Platbodem 201. Zie
ook www.aliceploeg.nl of bel
06-11493796.
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  &	
  Davidson	
  •	
  DHP	
  Cultura	
  Holland	
  •	
  Dortmundt	
  
Kapsalon	
  •	
  Duineveld	
  Transport	
  BV	
  •	
  DUVECO	
  Transport	
  •	
  Echte	
  Bakker	
  Kijzers	
  •	
  
Eetlokaal	
  ’t	
  Palet	
  •	
  EZN	
  Zorgtechniek	
  •	
  Feije	
  Schoorsteenvegersbedrijf	
  •	
  Fijnvishandel	
  
Santpoort	
  aan	
  Zee	
  •	
  Folkerts	
  Design	
  &	
  Printing	
  •	
  Fred	
  Brans	
  Vee-‐	
  en	
  Transportbedrijf	
  •	
  
Fysiotherapeutisch	
  Centrum	
  Santpoort	
  •	
  Gall	
  &	
  Gall	
  Van	
  Setten	
  •	
  Gijs	
  en	
  Guus	
  •	
  Grimas	
  •	
  
Haak	
  Zonwering	
  •	
  Heeremans	
  schilderwerken	
  •	
  Hoogeboom	
  Steigers	
  •	
  Hovenier	
  Harry	
  
van	
  Schooten	
  •	
  Hoveniersbedrijf	
  All	
  Gardens	
  •	
  Weekblad	
  Huis	
  aan	
  Huis	
  •	
  Hutten	
  Verhuur	
  
BV	
  •	
  IJmuider	
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  •	
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  Driehuis	
  •	
  Jerdort	
  ICT	
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  en	
  media	
  •	
  J.H.	
  
Martens	
  &	
  Zoon	
  BV	
  •	
  Joosten	
  Projecten	
  •	
  Jos	
  Kors	
  Ambachtelijke	
  Molenaar	
  vof	
  •	
  
Kapsalon	
  Seegers	
  •	
  Kapsalon	
  Tjeerd	
  Meinema	
  •	
  Klimaattechniek	
  Santpoort	
  •	
  
Klussenbedrijf	
  H.	
  Boot	
  •	
  Kopie-‐Druk	
  Santpoort	
  •	
  Koppes	
  Snacks	
  •	
  Korstanje	
  BV	
  •	
  KUNTZ	
  
Beheer	
  BV	
  •	
  Kwekerij	
  LOEF	
  •	
  Lengerique	
  •	
  Loodgietersbedrijf	
  Anthony	
  Wiegand	
  •	
  
Lunchroom	
  Laantje	
  •	
  MAAS	
  Warmtetechniek	
  •	
  Macada	
  Innovision	
  BV	
  •	
  Manage	
  
Kennemergaarde	
  •	
  Massagecentrum	
  Kennemerland	
  •	
  Matchwork	
  •	
  MINERVA	
  Nederland	
  
BV	
  •	
  Mondhygiënepraktijk	
  M.	
  Jansma	
  •	
  Mulder	
  Grafbeplanting	
  •	
  Nieuwsblad	
  IJmuiden,	
  
Santpoort,	
  Velserbroek	
  •	
  Notariskantoor	
  De	
  Kiewit	
  Buijsman	
  Wientjes	
  •	
  Only	
  Pasta	
  •	
  
Pannenkoekrestaurant	
  Hoeve	
  Duin	
  en	
  Kruidberg	
  •	
  Pedicurepraktijk	
  en	
  schoonheidssalon	
  
Santpoort	
  •	
  Phi	
  Energy	
  BV	
  •	
  PieCas	
  BV	
  •	
  Podotherapiepraktijk	
  Sia	
  Boelens	
  •	
  Poelier	
  Van	
  
Ofwegen	
  •	
  PS-‐Group	
  •	
  RBM	
  EUROPE	
  BV	
  •	
  Restaurant	
  De	
  Meierij	
  •	
  Rutte	
  
Autodemontagebedrijf	
  •	
  Schildersbedrijf	
  Andre	
  Wullems	
  •	
  Schoonakker	
  Schilder-‐	
  en	
  
Onderhoudsbedrijf	
  •	
  Schoorl	
  –	
  vd	
  Veldt	
  verhuis-‐	
  en	
  transportbedrijf	
  •	
  Shoarma	
  Grillroom	
  
RAMSIS	
  •	
  Snackbar	
  Peter	
  •	
  Speelgoedzaak	
  Intertoys	
  De	
  Ballon	
  •	
  Stitchfield	
  •	
  
Tandheelkundig	
  Centrum	
  Santpoort	
  Driehuis	
  •	
  Timmerbedrijf	
  Ben	
  Wempe	
  •	
  Tobo	
  
Reklame	
  •	
  Tuincentrum	
  R.	
  Haan	
  •	
  Uit	
  den	
  Vreemde	
  •	
  Van	
  Schagen	
  Grond	
  en	
  graszoden	
  •	
  
Van	
  Waalwijk	
  Van	
  Doorn	
  Makelaars	
  &	
  Taxateurs	
  •	
  Veetransport	
  Brans	
  •	
  Visbeen	
  
Transport	
  •	
  Visser	
  Tweewielers	
  •	
  Volta	
  1800	
  Installatietechniek	
  •	
  Voltec	
  Santpoort	
  •	
  
Voorting	
  Sportprijzen	
  •	
  Willeke	
  Vrij	
  Vormgeving	
  •	
  VT	
  BV	
  •	
  Weekblad	
  Jutter/Hofgeest	
  •	
  
WESCO	
  IJmuiden	
  Apparatenbouw	
  BV	
  •	
  Wieleman	
  Vastgoed	
  Advies	
  &	
  Management	
  •	
  
Wijnhuis	
  Ten	
  Bilt	
  •	
  WilmsFloet	
  orthopedie	
  •	
  Witteman	
  Transport	
  •	
  Zwart	
  Beheer	
  BV	
  

Repair Café
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid
wordt in de maanden juni, juli
en augustus opgeknapt. Dat
betekent dat er die maanden geen Repair Café gehouden kan worden. Het
spreekuur van de consulente
van BUUV kan dan ook geen
doorgang vinden. Wilt u dus
voor de zomer nog iets laten
repareren, grijp op 14 mei uw
kans in Santpoort-Zuid. Vanaf 10 september is Repair Café Santpoort-Zuid weer elke
tweede zaterdagmiddag van
de maand geopend van 13.30
tot 16.30 uur. Een ambassadeur van BUUV Velsen is in
het café aanwezig van 14.30
uur tot 16.00 uur om voorlichting te geven over BUUV. Zie
ook www.repaircafe.nl.

‘t Mosterdzaadje

NootaXL en pianist
Menachem Har-Zahav
Santpoort-Noord - NootaXL bestaat uit pianist Jaap
Wisselink en de saxofonisten David Litago Cristobaldi
en Marijke Schröer.
Op vrijdag 6 mei om 20.00
uur is dit fantastische trio
te beluisteren in ‘t Mosterdzaadje met een programma waarop Pedro Iturralde (1929), Arvo Pärt (1935),
Ludwig van Beethoven

(1770-1827), Enrique Mendoza (1978), Guillermo Lago (1960) Het is een terugkerend pianofeest met
de Amerikaans-Israëlitisch
meesterpianist Menachem
Har-Zahav in ‘t Mosterdzaadje.
Wie hem eenmaal heeft horen spelen, zal het niet willen missen. Op zondag 8
mei om 15.00 uur brengt hij

zijn nieuwe programma ‘piano classics’ met het mooiste van Chopin, Brahms, Debussy, Ravel, Glinka, Rachmaninov en Gershwin.
‘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
ook www.mosterdzaadje.nl
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Wie verdient dit jaar
een Groen Lintje?

Frisse Koningsdag

Velsen - Het mooie weer van
deze week staat in schril contrast met de frisse omstandigheden tijdens Koningsdag. Veel mensen besloten
binnen te blijven, waardoor
het op veel plekken rustiger
was dan normaal. De vrijmarkten in IJmuiden en Vel-

serbroek trokken enkele duizenden bezoekers, maar in
de loop van de middag liep
het aantal mensen snel terug. Op verschillende plaatsen zorgden artiesten en livebands voor gezelligheid.
‘s Avonds ging het Oranjefeest nog geruime tijd door in

de café’s, waar het een stuk
aangenamer was dan buiten. Inmiddels heeft het frisse
weertype plaatsgemaakt voor
zomerse taferelen. Dit weekend wordt het misschien wel
25 graden. (foto’s: Erik Baalbergen, Peter Weijers en Friso
Huizinga)

IJmond - Op 5 juni is het
Wereldmilieudag. Bij uitstek
een goed moment om de
meest duurzame en groene
initiatieven in de gemeenten
Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk en Velsen in het zonnetje
te zetten. Daarom organiseren GroenLinks Heemskerk
en Beverwijk, dit jaar voor
het eerst samen met GroenLinks Velsen, weer de uitreiking van de Groene Lintjes.
GroenLinks wil met de uitreiking van groene lintjes de
onderwerpen milieu en duurzaamheid op een positieve
manier in het nieuws brengen. De uitreiking is dit jaar
op zondag 5 juni.
Het Groene Lintje is een blijk
van waardering voor inwoners, organisaties en (kleine)
bedrijven die actief bijdragen
aan een duurzaam en groen
Heemskerk, Beverwijk of Velsen. Het Groene Lintje werd
al eerder van 2008 tot en met
2015 uitgereikt. In 2015 ontvingen Eetbaar Heemskerk,
stadstuinderij Beverwijk, Annemiek Stoppelenburg en
Marjan van der Voort en de
heer C. Torenburg het befaamde Groene Lintje.
Iedereen kan duurzame en

groene initiatieven nomineren voor een Groen Lintje.
Dit kan door uiterlijk 22 mei
2016 een mail met een korte motivatie te sturen naar
glheemskerk@hotmail.com.
Op zondag 5 juni worden onder de aangemelde initiatieven de Groene Lintjes uitgereikt. De inzendingen worden
beoordeeld op diverse criteria. Ondermeer op de vraag
of het initiatief vernieuwend
is voor Heemskerk, Beverwijk en/of Velsen en of het
anderen inspireert om mee te
doen aan een duurzaam en
groen Heemskerk, Beverwijk
en Velsen.

Showband door twee
landsgrenzen heen
IJmuiden - De Showband
van de IJmuider Harmonie
heeft afgelopen zondag een
geweldig mooi optreden
neergezet in het pittoreske dorp Jeumont in België/
Frankrijk. Tussen dit dorp
loopt de landsgrens van de
twee bovengenoemde landen. Om te vieren dat zij nu
al 51 jaar een open grens
hebben, vierden zij afgelopen weekend de Parade
sans Frontiere.
De Showband IJmuider
Harmonie was een onderdeel hiervan. Tal van gerenommeerde korpsen uit
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland gaven acte de présence voor de beide burgemeesters en gaven een mooie muzikale
show langs het grensparcours wat door de lokale
bewoners met veel applaus
en enthousiasme werd gewaardeerd. Zeker als de
band op het parcours niet
meer naar de Maître ( Nico
Knook) lijkt te luisteren en
een ieder uit de band een

andere route lijkt te gaan
lopen. Plezier en vertier alom voor en met het publiek.
Met het nummer Flash
dance - She’s a maniac! de
berg op in snel looptempo gaf veel hilariteit. Goed
om de band in Frankrijk te
zien spelen. Niet onbelangrijk: wat een lekkere sound
heeft de Showband in huis.
Alle bands gezien, maar dit
blijft echt uniek. ‘Brass power’ en muziek die het publiek aanspreekt.

De showband oefent elke maandag in het muziekgebouw om goed voor de
dag te komen bij vele optredens in binnen- en buitenland. De band mag altijd
groter. Dus trompet, trombone, saxofoon, mello slagwerk of bas. Ga eens langs
en ervaar dat gevoel van de
Showband IJmuider Harmonie.
Contactgegevens op www.
ijmuiderharmonie.nl of Facebook.

Visserijschool
100 jaar
IJmuiden - Op 5 september
bestaat het markante gebouw
De Visserijschool, waarin sinds
1994 het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd, 100
jaar. Hier gaat het museum uitgebreid bij stilstaan met een
tentoonstelling ‘100 jaar Visserijschool’, te bezichtigen vanaf
zaterdag 3 september.
Op de tentoonstelling wordt uitgebreid aandacht besteed aan
de oude schoolactiviteiten, omlijst door een persoonlijke artistieke visie op het gebouw van
een aantal kunstenaars uit het
kunstenaarscollectief Velsen.
Verder organiseert het museum op zondag 4 september een
reünie voor oud-leerlingen en
-medewerkers van de voormalige visserijschool en op zaterdag

10 september een film- en verhalenmiddag over de visserij.
Voor de reünie en de tentoonstelling is het museum op zoek
naar adressen (post of e-mail)
van oudleerlingen -leraren en
-medewerkers van de voormalige visserijschool. Ook doet het
museum een oproep voor oude
(klasse)foto´s, schoolrapporten,
schoolboeken en andere attributen die met de school te maken hebben en misschien bij u
of bij uw ouders op de plank of
op zolder liggen. Aanmeldingen
voor de reünie en digitale foto’s kunnen naar bestuur@zeehavenmuseum.nl. Foto´s en attributen kunnen uiteraard ook
aangeleverd worden bij de receptie van het museum. Zie ook
www.zeehavenmuseum.nl.
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Voetbalwonder op
Sint Franciscusschool
IJmuiden - Erwin van de Pol
duikt na twee Telstar-verhalen in het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras opnieuw in
de geschiedenis van IJmuiden. De jaren zestig staan
centraal in het verhaal ‘De
rok van juffrouw Jozefzoon’
in Hard Gras 107 (april 2016).
Het
spannende
verhaal
speelt zich volledig af op het
schoolplein van de toenmalige Sint Franciscusschool.
Het is een voetbalverhaal
waarin uitsluitend gekopt
wordt, op één cruciale keer
na dan, waarna gelijk zeven
wonderen neerdalen op het
schoolplein.
Want in de onderstroom van
het verhaal gaat het ook over
hoe het was toen om boven
de rivieren in een middelgrote stad naar school te gaan
op de enige katholieke lagere school.
De vissers waren protestant.
Hoogovens-mensen
(toen
nog 22.000 werknemers) waren van alle gezindten. Ambtenaren waren meestal niet
katholiek.

De Sint Franciscusschool van
toen was een mengeling van
Hoogovenarbeiders en dito bazen, een enkele ambtenarenspruit en veel slagersen groenteboerenkinderen,
kortom middenstanders, zoals dat merkwaardig genoeg
heet. Dat betekende dat de
school qua inkomen en sociale achtergrond een mooie
dwarsdoorsnede was van de
samenleving. Maar het echte
verhaal gaat over de revolutie die uitbrak toen het voetballen werd verboden door
de hoofdonderwijzer.
Hard Gras is een blad van
Matthijs van Nieuwkerk,
Henk Spaan en Hugo Borst,
verschijnt eens in de twee
maanden en is alleen in de
boekhandel verkrijgbaar. Bestellen via de site van Hard
Gras is ook mogelijk. Daar
vind je ook een aantal blogs
van geboren en getogen
IJmuidenaar Erwin van de
Pol over Telstar. In augustus
verschijnt in Hard Gras een
vergeten verhaal over het
WK in 1978.

Troostwandeling

Meevaren op
KNRM Reddingbootdag
IJmuiden – Zaterdag was
het in IJmuiden weer een
drukte van belang bij de nationale KNRM Reddingbootdag. Op zo’n dag kun je kennismaken met de organisatie en de mensen van KNRM
die zo’n belangrijk taak vaak
vrijwillig op zich nemen. Vrijwel dagelijks varen zij uit
om mensen te helpen of te
redden. De grootste trekpleister op de Reddingboot-

dag is toch wel het meevaren op de prachtige schepen
die van de nieuwste snufjes
zijn voorzien en beantwoorden aan alle veiligheidseisen.
Voor KNRM is de Reddingbootdag een belangrijke dag
om belangstellenden en donateurs te trakteren op muziek, gezelligheid, informatie en een spetterend tochtje door de haven. (foto: Erik
Baalbergen)

Maritieme studenten
varen uit naar Engeland
IJmuiden – Woensdag 20 april
zijn de tweede klassen van het
Technisch College Velsen en
Maritiem College IJmuiden op
reis gegaan naar Newcastle.
Rond 15.30 uur was de groep
compleet en na het afscheid
nemen van alle ouders, broertjes en zusjes was het tijd om
aan boord te gaan. Op naar
drie gezellige dagen op het
schip en in Newcastle.
Nadat iedereen zijn hut had
gevonden was het tijd om te
zien hoe de motoren en de
stuurhut van het enorme schip
eruit zien. De leerlingen waren erg onder de indruk en een
paar leerlingen mochten zelfs
even in de stoel van de kapitein zitten.
Donderdag om 10.00 uur gingen ze van boord en werden
ze met de bus naar Newcastle
gebracht. Daar kregen ze een
rondleiding door het stadion
van Newcastle United waar ze
zelfs even het veld op mochten
en in de kleedkamer mochten
zitten op de plekken van bekende Nederlandse spelers.
Na de rondleiding was het tijd
voor de leerlingen om een aantal opdrachten te doen, waarbij
ze in hun beste Engels allerlei
vragen moesten stellen aan de
mensen in Newcastle. En na-

tuurlijk was het ook een mooi
moment om in de One Pound
Shop nog het een en ander
aan snoep te halen voor de terugreis.
Om 15.15 uur was het weer tijd
om te verzamelen en terug te
keren naar het schip. Om 18.00
uur voeren ze de haven uit en
na een goede nacht, omdat de
leerlingen toch wel moe waren
van de hele dag, kwamen ze
om 9.30 weer aan in de haven
van IJmuiden waar alle papa’s
en mama’s ze weer op stonden
te wachten.
De maritieme studenten kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde, leuke en leerzame
reis!

Velsen - Op zaterdag 14 mei
organiseert Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg een
troostwandeling voor mensen die met een overlijden te
maken hebben gehad.
Na een overlijden van iemand
die je dierbaar was, is er verdriet en verandert er veel. De
wereld draait gewoon door
maar hoe pak je de draad
weer op? Hoe doe je dat?
Hoe doen anderen dat?
Al wandelend kunnen verschillende onderwerpen aan
bod komen, het verlies, de
rouw, de veranderingen en
alles wat het met zich meebrengt. Ervaringen kunnen
worden gedeeld tijdens deze wandeling in het prachtige
natuurgebied Midden-Herenduin. Je kunt jezelf herkennen in de verhalen van
anderen en dat geeft troost.
De wandeling wordt begeleid
door rouwbegeleidster Gerlinde Bronda. De wandeling
start om 10.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop wordt koffie gedronken
en nagepraat in Café Middeloo. Er wordt verzameld op de
parkeerplaats van MiddenHerenduin aan de Duin en
Kruidbergerweg. De kosten
bedragen 5 euro, inclusief de
koffie na afloop.

Rommelmarkt

Bunker ontdekt op
sluizencomplex
IJmuiden - Tijdens de
voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis is op de westelijke
landtong van het Middensluiseiland een lege bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt.
De bunker ligt een halve meter onder het maaiveld en is
5 meter breed, 7 meter lang
en 5,5 meter hoog. De bunker is ontdekt tijdens het opsporen van niet gesprongen
explosieven op het sluizencomplex.
De bunker heeft geen archeologische waarde en wordt
voor de aanleg van de nieuwe zeesluis verwijderd.
Tijdens de Tweede Wereld-

oorlog is het sluizencomplex en omgeving regelmatig
doelwit geweest van bombardementen.
Historisch onderzoek toont
dit ook aan. Aannemersconsortium OpenIJ heeft specialistische bedrijven ingehuurd om de explosieven op
het land en in het water op
te sporen. Ook de bunker is
hierop onderzocht en is veilig gesteld. De bunker bevindt zich op het bouwterrein
van de nieuwe zeesluis. Dit
bouwterrein is geen openbaar toegankelijke ruimte
en verboden voor onbevoegden. Vanwege de veiligheid
zijn hekken geplaatst om het
bouwterrein, om onbevoegde betreding te voorkomen.
(foto: Rijkswaterstaat)

IJmuiden - Zaterdag 7 mei
wordt van 09.00 tot 17.00 uur
weer een gezellige rommelmarkt op het Kennemerplein
(tegenover de Vomar) gehouden. Er zijn weer veel kramen
die vol liggen met van alles en nog wat. Wie ook zijn
overtollige spullen wilt verkopen kan een kraam huren. Bel voor meer informatie of reserveringen voor een
kraam naar 0255-533233 of
06-10475023. De volgende
markten zijn op 4 juni, 9 juli 23 juli tijdens de jaarmarkt,
6 augustus, 27 augustus en 3
september.

Weigering
bloedproef
Velserbroek - De politie
heeft vorige week een 35-jarige man uit Bloemendaal
aangehouden wegens het rijden onder invloed van drugs.
Omstreeks 02.35 uur kreeg
de politie melding dat midden op de rijbaan van de L.
Brownstraat in Velserbroek
een personenauto stond
waarin iemand lag te slapen.
Ter plaatse trof de politie de
auto, waarvan de verlichting
brandde en de motor draaide.
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trale Bibliotheek, Dudokplein IJmuiden. Aanvang
19.30 uur

Woensdag
11 mei

Vrijdag
6 mei

Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Noota XL in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Land of
Mine’. Aan 20.30 uur.

Zaterdag
7 mei

Rommelmarkt Kennemerplein van 09.00 tot 17.00 uur.
Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Bingo- en loterijavond bij
speeltuin De Veilige Haven,
Heerenduinweg IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.

Zondag
8 mei

Kofferbakmarkt van 8.00
tot 16.00 uur op de Dorpsweide van Wijk aan Zee.
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Pinksterexpositie
Jan

Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Pianist Menachem HarZahav in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.

Maandag
9 mei

Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Workshop ‘Risico’s in en om
huis’ in Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden.
Van 13.30 tot 15.00 uur.

Dinsdag
10 mei

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Inloopavond over windpark
Spuisluis in Lunchroom Bart,
Trawlerkade 83 IJmuiden.
Tussen 19.00 en 21.00 uur.
Alzheimer Café in de Cen-

OIG
winkeltje,
Industriestraat 66 in IJmuiden.
Geopend van 09.00 tot 12.00
uur. Verkoop van kleding en
huisraad.
Lezing over bijen bij de
Kennemer Sociëteit voor
heren. Aanvang 11.00 uur,
adres Stationsweg 95 Velsen-Zuid.
Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Lezing over het jodendom.
Lezing is in handen van
Dorpskerk Dichtbij en wordt
gehouden in Bartje Boven,
Hoofdstraat 150 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag
12 mei

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Stadsschouwburg
Velsen: A tribute to Phil Collins.
Aanvang 20.15 uur.

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

Westelijk deel Lange
Nieuwstraat weer open
IJmuiden - De werkzaamheden aan het westelijke deel
van de Lange Nieuwstraat
zijn afgerond. Deze week is
de weg tussen de rotonde en
het Marktplein weer opengegaan.
Met de afronding van Fase
1 en Fase 2 gaat tevens Fase 3 van start. De werkzaamheden verplaatsen zich dan
naar het weggedeelte tussen
het Marktplein en de Velserduinweg. Voor het winkelend
publiek en bewoners wordt
een tijdelijk parkeerterrein
geopend op het voormalige
KPN-terrein aan de Merwedestraat. De winkels zijn te
voet bereikbaar. Het bevoorraden van de winkels gebeurt
via de achterzijde.
Bussen worden tijdelijk omgeleid via de Zeeweg (alleen
74 en 82), Heerenduinweg en
Merwedestraat (3, 74, 75 en
82). Alle bushaltes ten westen van het Marktplein zijn

vanaf maandag weer in gebruik.
Autoverkeer kan tijdens de
werkzaamheden gebruik blijven maken van de Merwedestraat (tijdelijk tweerichtingsverkeer) en de Velserduinweg. De omleiding voor
doorgaand verkeer loopt net
als in Fase 1 en Fase 2 via de
Minister van Houtenlaan en
Heerenduinweg.
De winkels aan de oostkant
van de Lange Nieuwstraat
(Velserduinweg-Plein 1945)
zijn de komende maanden
bereikbaar vanaf Plein 1945
en de Velserduinweg. Parkeren kan daar gewoon voor de
deur.
Fase 3 duurt tot begin augustus. Daarna volgen nog Fase
4 (Velserduinweg-Plein 1945,
augustus-november), Fase
5 (Plein 1945, december-februari) en Fase 6 (Velserduinplein, maart-juli). (foto: Friso
Huizinga)

Kinderen kunnen rouw
en verlies vormgeven
Beverwijk - Bij Memoria Uitvaartzorg wordt maar al te
vaak opgemerkt dat ouders
het moeilijk vinden hoe om te
gaan met rouw en verlies bij
kinderen. Memoria Uitvaartzorg wil graag bijdragen aan
meer openheid over rouw en
verdriet. Daarom roepen zij
alle kinderen op die te maken
hebben gehad met een afscheid of verlies. De kinderen
geven uiting aan hun gevoel
van gemis, rouw, verdriet of
verlies met een tekening, gedicht of ander mooi werkje.
Stuur het werkje voor 17 mei
op naar Memoria Uitvaartzorg, Plesmanweg 400, 1945
WV te Beverwijk. Langsbrengen mag ook, dan eerst bellen: 0251-254135. Vermeld

hierbij naam, leeftijd en telefoonnummer en vertel iets
over het werk.
Op zondag 22 mei van 11.00
tot 14.00 uur zullen al deze
werkjes worden tentoongesteld bij Memoria Afscheidscentrum en is iedereen welkom om te komen kijken. Deze dag zal ook in het teken
staan van kinderen en omgaan met rouw. Zo is er een
deskundige aanwezig waar
vragen aan gesteld kunnen
worden, er kan gedanst worden in een silent disco en er
zullen mooie verhalen worden voorgelezen. Zo wordt
op een vriendelijke, laagdrempelige maar ook leuke
wijze met elkaar gesproken
over rouw en verlies.
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Stormvogels herstelt zich
IJmuiden - Op sportpark
Zeewijk ontmoette Stormvogels-zondag
rode-lantaardrager FC Den Helder. Het
werd 4-0. Hiermee namen de
IJmuidenaren duidelijk revanche op de reeds eerder geleden 3-0-nederlaag in Den Helder en herstelde het zich van
de vorige week 3-2 verlies tegen Alkmaarsche Boys. Met
drie doelpunten werd Bastiaan
Scholten, getooid met een ‘tulband’, de matchwinner.
Stormvogels-zaterdag,
zeer
gehandicapt door schorsingen en blessures, verloor thuis
met 0-5 van subtopper ZSGOWMS.
Het team van trainer Jeroen
Kroes, die aan het eind van dit
seizoen Stormvogels zal verlaten, had de eerste helft het betere van het spel, maar wist
weinig te doen met de geboden kansen. Vijf minuten voor
rust speelde Giano Bonam de
met een ‘tulband’ (liep een
hoofdwond op na een botsing met zijn hoofd) getooide
Bas Scholten aan, die met een
mooi schot Stormvogels de leiding gaf, 1-0. Een paar minuten later redde doelman Danny Adrichem miraculeus op
een inzet van Nabil El Jaroudi.
De tweede helft bleef Stormvogels de bovenliggende partij, maar er werd te nonchalant
(vooral Giano Bonam) met de
geboden kansen omgesprongen. ‘Arabier’ Scholten deed
dat niet, want halverwege de
tweede helft tilde hij de stand
na goed voorbereidend werk
van Bonam tot 2-0. Zes minuten voor tijd profiteerde Storm-

vogels van een grove Helderse
fout op het middenveld waardoor het heel makkelijk was
voor Bonam spits Scholten in
stelling te brengen en hem een
hattrick te laten scoren, 3-0.
Twee minuten later joeg Mart
Willemse de bal vanaf elf meter keihard in de kruising nadat Scholten binnen de beruchte lijnen was neergehaald,
4-0.
Door deze overwinning blijft
Stormvogels uitzicht houden op de nacompetitie, maar
dan zullen de resterende twee
wedstrijden gewonnen moeten worden. Zondag a.s. komt
Spirit’30 naar sportpark Zeewijk en op Tweede Pinksterdag
is in Heerhugowaard SVW’27
de tegenstander.
Stormvogels-zaterdag verloor
op eigen terrein met 0-5 van
het op een mooie vijfde plaats
staande ZSGOWMS. Deze nederlaag was van tevoren reeds
ingecalculeerd, want trainer
Marco Adema kon vanwege
schorsingen en blessures niet
beschikken over een achttal spelers. Dit aantal was te
hoog om de Amsterdammers
goed partij te kunnen bieden. De eerste helft was ZSGOWMS constant in de aanval, maar uitgespeelde kansen
kreeg men niet. Op de counter creëerde Stormvogels zich
een paar kansen en de mooiste waren voor Sem Blok, die
tweemaal alleen voor doelman Renault verscheen, maar
evenzoveel keren was hij Blok
de baas met voet en hand.
Ook Tim Binkhorst liet zich,
maar dan positief, gelden door

op miraculeuze wijze de bal
met het hoofd van de lijn te
houden. Dertien minuten en
een minuut voor rust scoorde Erwin Smajic tweemaal en
bracht hierdoor de ruststand
op 0-2. De twee in de rust aangebrachte wissels brachten
ook niet het gewenste resultaat voor trainer Adema. Integendeel, want een minuut na
de thee bracht invaller Gerben
Bolten de stand op 0-3.
Stormvogels had de tweede
helft ook niet de kracht haar
tegenstander redelijk partij te bieden en met lede ogen
moest men toezien hoe Stephan Kalse en Smajic met zijn
derde doelpunt de eindstand
op 0-5 brachten.
De resterende wedstrijden (zaterdag Kon.HFC thuis en een
week later SCW in Rijssenhout
uit) zal Stormvogels moeten
winnen om rechtstreekse degradatie te ontlopen.

IJmuiden verslaat De Brug
Velsen-Zuid - In deze fase
van de competitie hadden VV
IJmuiden en De Brug de drie
punten heel hard nodig. Mooi
voetbal viel er dan ook niet te
bespeuren. Spannend was
het wel, maar daar leek het
in de beginfase van de wedstrijd nog niet op. Bij IJmuiden lukte er helemaal niets
en zij stonden dan ook binnen 7 minuten met 2-0 achter.
Na een kwartier spelen viel
de aansluitende treffer nadat de keeper/trainer/coach
van De Brug de bal na een
corner losliet. Hierna kantel-

de de wedstrijd en IJmuiden
maakt na een half uur gelijk
door een afstandsschot. Er
waren daarna kansen over en
weer, maar scoren zat er voor
rust niet meer in.
Na rust kwam De Brug wat
feller uit de kleedkamer. Het
laatste kwartier van de wedstrijd was voor IJmuiden die
kans op kans kregen maar
de keeper/trainer/coach van
De Brug bleek niet te passeren en IJmuiden sprong wel
erg slordig met de geboden
kansen om. Een toegekende strafschop kon ook al niet
benut worden.

In de allerlaatste minuut van
de wedstrijd kwam IJmuiden toch op 2-3. De opluchting bij alles en iedereen van
IJmuiden was groot nadat
een minuut later de scheidsrechter voor de laatste maal
floot. Dankzij deze overwinning staat IJmuiden nu op de
tiende plaats. Als dit zo blijft
hoeft er geen nacompetitie
voor handhaving gespeeld te
worden.
Zaterdag speelt IJmuiden uit
tegen Buitenveldert. Op 14
mei speelt IJmuiden thuis de
laatste competitiewedstrijd
tegen CTO ’70.

Verdiende zege Velsen
Driehuis - Vanmiddag kwam
reservekoploper LSVV uit
Zuid Scharwoude op bezoek
bij Velsen. Het was gezellig druk op Sportpark Driehuis, een extra reden de drie
punten in eigen huis te houden en zo een plekje op te
schuiven op de ranglijst van
de tweede klasse. Het eerste
gevaar kwam van de bezoekers maar gelukkig kon Remco van Dam het schot blokkeren. Even daarna een vrije
trap voor Velsen: Jesper Gutteling kogelde naast. De kansen voor Velsen regen zich
aaneen en dat hadden we al
een tijd niet meer gezien. Angelo Beck noopte doelman
Dave Stet tot een fraaie redding. Patrick Castricum zag
een fraaie actie waarbij hij
twee man passeerde vervolgens door Rob ter Burg van
LSVV worden gekraakt. Ook
Donny Koning deed van zich
spreken en zag de bal net
over het doel gaan terwijl
Angelo Beck de kwaliteiten
van de LSVV-doelman testte.
De kansjes die LSVV kreeg
waren of een prooi voor het
centrale verdedigingsduo of
voor doelman Sander van der
Lugt.
Na rust ging Velsen op de-

zelfde voet verder. Zo kreeg
Donny Koning enkele kansen
maar miste wat geluk of vond
de doelman op zijn weg. Zijn
strakke voorzet daarna werd
door verdedigers en aanvallers bewonderend nagekeken terwijl Patrick Castricum
eveneens het doel miste nu
met een kopbal. Tim Groenewoud raakte bij een nieuwe kans met zijn kopbal de
paal. Velsen kreeg nog een
aantal mogelijkheden maar
elke keer zat er weer een lichaamsdeel tussen van verdedigers van LSVV. De wedstrijd leek af te stevenen op
een gelijkspel, maar in de
slotseconde sloeg Velsen alsnog toe. Een vrije trap van
Jesper Gutteling kwam via
een paar benen bij Steef van
Wees die de vrijstaande Erik
Metgod bediende. Deze ontdeed zich van een tegenstander en krulde de bal in de
rechter benedenhoek voor de
lang verwachte overwinning.
1-0. Verdiend was het zeker
omdat vandaag door iedereen hard werd gewerkt en
we even het team herkenden
dat in de eerste competitiehelft zo lang de ranglijst aanvoerde. Volgende week thuis
tegen Alkmaarsche Boys.

Anthony Correia
trainer VV IJmuiden
IJmuiden - Anthony Correia
wordt met ingang van het
voetbalseizoen
2016/2017
hoofdtrainer van VV IJmuiden.
Correia (33) nam onlangs als
speler afscheid van het betaald voetbal. Voor hij vijftien
jaar geleden naar Telstar ging
speelde hij bij Onze Gezellen
en RKVV Velsen.
Als hoofdtrainer van VVH/

Velserbroek is hij twee jaar
geleden een nieuwe weg ingeslagen. In zijn debuutjaar
promoveerde hij meteen naar
de derde klasse.
Correia hoopt ook met VV
IJmuiden de weg omhoog in
te kunnen slaan.
De IJmuidenaar is onlangs
toegelaten tot de opleiding
TC1 van de KNVB, die hij komend seizoen zal volgen.
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Dames VZV promoveren
naar landelijke klasse
IJmuiden - Het eerste vrouwenteam van de Velser
Zwemvereniging (VZV) uit
IJmuiden is als kampioen
gepromoveerd naar de nationale 1e klasse, het op
één na hoogste waterpolopodium van Nederland.

Kunst & Natuur

Westerveld Fair in
Gedenkpark Westerveld
Driehuis - Als afsluiting van
de landelijke Week van de
Begraafplaats
organiseert
Begraafplaats & Crematorium Westerveld op zondag 5
juni van 10.30 tot 16.00 uur
de Westerveld Fair. De Fair met als thema Kunst & Natuur - is vrij toegankelijk, iedereen is welkom.
Westerveld ligt in een prachtig glooiend duingebied met
veel groen en bijzondere monumenten. ,,Het is dan ook
niet vreemd dat wij het gedenkpark zien als een prachtige locatie voor deze eerste
Westerveld Fair”, vertelt Carla Bosua, directeur van Westerveld. Tijdens de Fair is een
gevarieerd aanbod van exposanten aanwezig met producten en diensten op het
gebied van kunst, ambacht
en natuur. In een oase van
groen presenteren kunstenaars unieke sculpturen,
beeldhouwwerken en prachtige bloemsierkunst. Ook
zijn er verschillende demonstraties van o.a. een mozaiekkunstenaar en een hout-

bewerker. Maar er is tevens
livemuziek en er zijn verschillende demonstraties van onder andere een valkenier en
een imker. ,,En voor bezoekers die geïnteresseerd zijn
in geschiedenis wordt een
toneelstuk opgevoerd waarin bekende historische personen die in het Gedenkpark
hun laatste rustplaats vonden centraal staan.”
De landelijke Week van de
Begraafplaats wordt van 28
mei t/m 5 juni voor het derde
jaar georganiseerd op initiatief van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
(LOB) en de Association of
Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Volgens de ASCE zijn begraafplaatsen belangrijk als cultureel erfgoed.
Naast Westerveld, dat in 2010
als eerste begraafplaats in
Nederland mocht toetreden
tot de ASCE, zijn andere leden onder andere Moscowa
in Arnhem, Père Lachaise in
Parijs, Montjuic in Barcelona
en Cimitero del Verano in Rome.

ZorgSpecialist Loop
op zondag 22 mei
Velsen-Zuid - Op zondag
22 mei vindt de 8ste editie
van de ZorgSpecialist Loop
plaats. Start en finish zijn in
het Rabobank IJmond Stadion. Voor de kinderen is er
voor het eerst een super coole Kids Obstacle / Freerun.
Kinderen worden uitgedaagd
op behendigheid, snelheid
en stabiliteit. Ze moeten verschillende hindernissen trotseren en door gaten kruipen,
zich door rollen heenwurmen, van hoogtes springen,
klauteren, rennen, kruipen en
dat over een afstand van ongeveer 1 km. Een super toffe

KidsRun voor kinderen vanaf
6 jaar. Daarnaast staat er nog
een heel fundorp klaar voor
de kinderen waar ze zich verder kunnen uitleven en lekker
kunnen spelen en springen.
En natuurlijk wordt er bij de
ZorgSpecialist Loop gestart
voor de 5 en 10 km. Dit kan je
als individuele loper doen of
je kan er voor kiezen om samen met je collega’s aan de
bedrijvenloop mee te doen.
Wacht niet langer en kies
voor de ZorgSpecialist Loop
op zondag 22 mei. Maak er
samen met je gezin een sportieve dag van!

Hoewel het kampioenschap
op 26 april bij een uitwedstrijd in Spinkenisse al werd
beslecht, werd bij de laatste
competitiewedstrijd voor het
thuispubliek de champagne nog maar eens ontkurkt.
Saillant detail is dat het kampioensfeestje volgde na een
royale overwinning (3-9) op
directe concurrent De Zaan 2
uit Zaandam.
De reserves van de Zaanse
eredivisionist zinspeelden op
een zinderend slotakkoord in
IJmuiden, maar moesten in de
ploeg van scheidend coach
Monique Huijboom definitief
hun meerdere erkennen. Nadat het laatste fluitsignaal in
zwembad De Heerenduinen
klonk, barstte het kampioensfeest los.
Onder luid applaus van het
thuispubliek, onder hen team-

sponsor Richard Nansink van
de firma Vos, Gekas & Boot
die zich met hun onvoorwaardelijke steun hebben verbonden aan de kersverse kampioenen, volgde een champagnedouche en gingen speelsters en coach traditioneel te
water. Met de promotie naar
de 1e klasse Bond heeft VZV
een betere concurrentiepositie ten opzichte van de andere verenigingen in de regio.
In de afgelopen jaren bouwde de VZV ambitieus aan een
stabiele damestak en startte
liefst twee keer met een geheel nieuwe damesploeg. In

iets meer dan een decennium groeiden de VZV dames
vanaf de laagste klasse in de
regionale competitie uit tot
een volwaardige nationale 1e
klasse-ploeg.
De voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. In augustus vertrekt
het team voor een trainingskamp naar Rome waar het
ook deelneemt aan een loodzwaar toernooi in de Italiaanse B-Liga. Om deze kostbare trip te kunnen bekostigen
hebben de dames nog enkele
ludieke sponsoracties in petto. (foto: Dirk Raap)

Leer alles over hét
zomerdrankje gin tonic
IJmuiden - Het is één van
de populairste drankjes als
de zon schijnt: gin tonic. Het
aanbod is enorm en de mogelijkheden om extra ingredienten toe te voegen zijn eindeloos.
Tijdens de Gin & Tonic Masterclass van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck op woensdag
11 mei leer je het maximale
uit deze frisse cocktail te halen. Of je nu een droge krachtige gin, een licht soepele gin,
een fruitige gin of een ‘nieuwe stijl’ gin met veel kruidigheid en specerijen wilt, alles
is mogelijk.
Jan Beek vertelt over de oorsprong van gin tonic als mixdrankje. Hij is een gepassioneerd likeurenliefhebber die
van zijn hobby zijn beroep
heeft weten te maken. Beek
is gewaardeerd leraar aan de
Liquoristen Academie.
De deelnemers krijgen ook
antwoord op de vraag hoe je
een goede gin tonic maakt en
met welke ingrediënten je de

cocktail kunt garneren. Uiteraard is er alle ruimte om
te proeven van een aantal
mooie gins en bijbehorende tonics. De negen gins op
tafel komen uit verschillende
landen.
De Gin & Tonic Masterclass
vindt plaats in Café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 in
Driehuis. Deelname kost 25

euro per persoon. Aanmelden kan via www.zeewijck.
nl, door te bellen met 0255540331 of te mailen naar info@zeewijck.nl.
Aanvang
20.00 uur, inloop vanaf 19.45
uur.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert in 2016 negen
proeverijen die in het teken
staan van

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

Workshop risico’s
in en om huis

Dikke dames
schilderen
De Stek - Zaterdag 14 mei is
er in Wijkcentrum de Stek een
workshop dikke dames schilderen. U maakt een vrolijk schilderij volgens het Regensburgprincipe. U kunt kiezen om een
dame met wijntje of een dame met gebakje te gaan schilderen op een doek van 50x50
met acrylverf. De workshop is
van 13.30 tot 17.00 uur en kost
25 euro, dit is inclusief een hapje
en een drankje. U kunt zich aanmelden tot 10 mei bij Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord.
Meer weten? Bel 0251-226445

Zomerpaneel
Het Terras - Het voorjaar is begonnen. Om dat zomerse gevoel in huis te halen kun je
meedoen aan deze workshop.
We maken een paneel van 30
x 30 cm waarop 9 kleine miniatuurtjes geplakt worden met
als thema schelpen. Deze miniatuurtjes maak je zelf met de
materialen die in het pakket zitten. De workshop wordt gegeven in het Dorpshuis Het Terras op woensdag 11 mei om
19.15 uur. De kosten van de
workshop bedragen 25 euro
per persoon incl. materiaalkosten. Dit kan bij aanvang van de
workshop met de docent worden afgerekend. De workshop
duurt ca 3 uur en wordt gehouden bij Dorpshuis het Terras.
Meer weten? Bel: 0255-548548
(vraag naar Daniëlla van Delft)

Uit in de zomer
Stichting Welzijn Velsen Deze zomer hoeft u zich zeker niet te vervelen. Stichting
Welzijn Velsen biedt u een
gevarieerd programma voor
55 plussers. In de maanden
juni, juli en augustus kunt u
bij verschillende locaties terecht voor diverse activiteiten
speciaal voor 55 plussers. Een
gezellige
meezingmiddag,
een uitje, lekker eten, creatieve activiteiten, er is voor een
ieder wat wils en dit is nog
maar een kleine greep uit de
vele activiteiten. Alle activiteiten kunt u vinden in een speciaal boekje met de titel: ‘Uit
in de zomer’. In deze zomerse gids kunt u alle informatie vinden over de dag, de tijd,
de locaties en de kosten. De
gids kunt u vanaf eind mei
ophalen in een van de buurtof wijkcentra van SWV. Het
boekje is natuurlijk gratis.

De Brulboei - Mensen kunnen in een noodsituatie (kleinof grootschalig) voor zichzelf en anderen meer betekenen als ze beschikken over de
juiste kennis en vaardigheden
en een goed netwerk. Om ervoor te zorgen dat u er in tijden van nood niet alleen voor
staat, organiseert het Rode
Kruis afdeling Velsen in samenwerking met Stichting
Welzijn Velsen een workshop
‘risico’s in en om huis’ en informeert u over het project ‘de
sleutel van de buren’. Tijdens
de workshop wil het Rode
goed in schilderen te zijn, u Kruis de deelnemers op een
krijgt verschillende technieken uitgelegd waardoor elk
eindproduct een kunstwerkje op zich is. De kosten zijn
16 euro inclusief 1 vogel of
vlinder. Wilt u meerdere objecten decoreren dan kunt
u deze voor 5,50 euro kopen. Aanmelden vóór 25 mei Het Terras - Ron Pichel is
bij Dorpshuis het Terras tel: al bijna 40 jaar allround fo023-3031228 of via: janneke- tograaf, momenteel werkt hij
cluistra@welzijnvelsen.nl
als freelance fotograaf. Een
foto maken kan tegenwoordig bijna iedereen. Een betere
foto maken is iets anders. Je
hebt een fototoestel (of je wil
er een kopen) en je wilt graag
van Wijkcentrum de Stek col- weten wat er nog meer molecteren in Velsen-Noord op gelijk is behalve de automadinsdag 17 mei en op don- tische instellingen? Je foto’s
derdag 19 mei van 18.00 tot zijn soms te licht of te donker
20.00 uur.
of bewogen. Waarom zijn mijn
foto’s vaak onscherp? Wat is
het verschil tussen de diver-

Workshop Vrolijke
Vlinders & Vogels
Het Terras - Kan uw tuin nog
wat extra versiering gebruiken, kom dan naar de workshop Vrolijke Vlinders & Vogels. Deze is op dinsdag 31
mei in Dorpshuis het Terras,
waar u van 19.30 tot 22.00
uur vlinders en vogels kunt
decoreren. Het basismateriaal is styropor, weerbestendig en uitstekend geschikt
om van vrolijke kleuren te
voorzien. U hoeft niet heel

Workshop basiskennis
fotografie

Collecte Oranje Fonds
De Stek - Ook dit jaar gaan
de vrijwilligers van Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord
collecteren voor het Oranje
Fonds. Van het opgehaalde
bedrag krijgt het wijkcentrum
de helft en dit geld wordt onder andere gebruikt voor activiteiten in de wijk. De andere helft van de opbrengst besteed het Oranje Fonds aan
sociale initiatieven in Noord
Holland, denk bijvoorbeeld
aan burendag, een initiatief van het Oranjefonds. Alles wordt zo besteed en alles
blijft dichtbij. De vrijwilligers

se objectieven? Het wordt allemaal op een eenvoudige en
heldere manier uitgelegd. Tijdens deze workshop ga je
de belangrijkste mogelijkheden van je camera ontdekken. De workshop is (bij voldoende deelname) op 17 en
24 mei, van 19.30 tot 21.30
uur in Dorpshuis het Terras
in Santpoort-Noord. Kosten
40 euro. U kunt zich opgeven d.m.v. een inschrijfformulier bij Dorpshuis het Terras of
digitaal via daniellavandelft@
welzijnvelsen.nl

Komt u ons helpen?

Het Praathuis
De Dwarsligger - Het Praathuis is voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken. In het Praathuis praten
mensen over ervaringen op
straat, op school, de inburgeringscursus, over werk (zoeken), gewoonten, gebruiken en regels in Nederland,
de opvoeding van de kinderen en vrijwilligerswerk. Kortom: wij praten over alles dat
u bezighoudt. U oefent in een
groepje onder begeleiding

interactieve manier meer vertrouwen geven om veiligheid
voor zichzelf en voor anderen
te bieden en het veilig handelen te vergroten. Dit doen we
door middel van het bespreken van voorbeelden, ervaringen uitwisselen, oplossingen
bedenken om goed te handelen en uw huis en omgeving
zo veilig mogelijk te maken.
De workshop wordt gegeven
op maandag 9 mei aanstaande van 13.30 tot 15.00 uur in
Buurtcentrum de Brulboei in
IJmuiden, tel. 0255-510652. U
kunt zich zowel mondeling als
telefonisch opgeven.

van vrijwilligers. Het Praathuis is weer terug in Buurtcentrum de Dwarsligger. Elke
week op maandag van 10.30
tot 12.00 uur. U mag komen wanneer u wilt en u betaalt slechts 1 euro per keer
en krijgt daarvoor ook een
kopje koffie of thee. Hoe vaker u komt hoe sneller u de
taal zult leren spreken. Meer
weten? Bel: Nurcan Arslan,
0255 510186 of Jos Bisschop,
0255-512725.

De Dwarsligger - Buurtcentrum de Dwarsligger heeft
haar receptie vernieuwd en
zoekt leuke
gastvrouwen/heren die het
visitekaartje van het buurtcentrum willen zijn. Dat betekent dat u telefoontjes beantwoordt, mensen te woord
staat en lichte administratieve klusjes doet. U wordt door
een ervaren gastvrouw ingewerkt en begeleid. Voor de
lunch zoeken wij enthousiaste mensen die graag eten bereiden en die het leuk vinden
om een sfeervolle en gastvrije lunchplek te maken. De
Dwarsligger wil in het nieuwe seizoen nóg meer een
ontmoetingsplaats zijn voor
buurt- en wijkbewoners. En
wat verbindt ons meer dan
samen lekker eten? Vanaf

september kunnen wijkbewoners voor een betaalbaar
bedrag komen lunchen op
donderdag. Herkent u zichzelf in één van bovenstaande oproepen meld u dan
aan. Meer weten? Bel: 0255512725 (Carrie of Jos)

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
op weg naar keuze fusiepartner
Eind juni 2016 beslist de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met welke
gemeente zij wil fuseren. Velsen is naast Haarlemmermeer en
Amsterdam kandidaat voor deze
fusie. Om u als inwoner van Velsen mee te nemen in deze fusie willen we u graag nader informeren.

De gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is een mooie groene gemeente tussen Haarlem, Amsterdam, de Haarlemmermeer
en Velsen in. De gemeente vormt
voor een groot deel een natuurlijk groengebied in de Metropoolregio Amsterdam. De gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
heeft drie woonkernen: Halfweg,
Haarlemmerliede en Spaarndam.
Het gemeentehuis staat in Halfweg. De gemeente heeft 5.526 inwoners. Velsen telt er 67.443.
Recreatiegebied
Het recreatiegebied Spaarnwoude
ligt deels in Velsen, maar voor een
belangrijk deel ook in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het is een gebied waar
veel mensen graag naartoe gaan
om te wandelen, fietsen, skeeleren, golfen, varen en genieten van
de mooie natuur. Naast het typisch
Hollandse veenweidegebied zijn
er ook vele monumenten. Bijvoorbeeld het Stoomgemaal en het middeleeuwse kerkje de Stompe Toren.
Bedrijvigheid
Daarnaast vindt er ook bedrijvigheid plaats. Het dorpsgezicht van
Halfweg wordt gedomineerd door
de silo’s van de voormalige suikerfabriek, waar we nu de ontwikkeling zien van SugarCity. Met de
ontwikkeling van SugarCity en het
bedrijventerrein het Polanenpark
zal het bedrijvenaanbod in de gemeente uitbreiden. Door de ligging in de nabijheid van Schiphol

en de A9 en de N200 is de gemeente aantrekkelijk voor bedrijven.
Met de komst van het station Halfweg-Zwanenburg is ook de bereikbaarheid via het spoor enorm verbeterd.
Stand van zaken Velsen
Inmiddels hebben het college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van Velsen aangegeven welwillend tegenover een fusie te staan. Formele besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk gebeuren nog voor de komende zomer.
De gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude heeft aangegeven
voor behoud van de groene buffer
te zijn. Voor deze gemeente is ook
belangrijk een fusiepartner te zoeken die bekend is met een meerkernige structuur. Velsen heeft het
standpunt dat de groene open buffer tussen de Amsterdamse haven
in het oosten en de stedelijke bebouwing van Zuid-Kennemerland
en IJmond in het westen behouden
moeten blijven omdat deze cruciaal zijn voor het welzijn van de inwoners in de regio.

Het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg. (foto:
Reinder Weidijk)

Daarnaast heeft Velsen net als
Haarlemmerliede en Spaarnwoude een meerkernige structuur wat
maakt dat Velsen aandacht heeft
voor en ruimte geeft aan de kernen.
En beide gemeenten hebben nadrukkelijk oog voor het behoud van
landschap en open ruimte in dit
dichtbevolkte deel van Nederland.
Vragen/opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen aan
de gemeente Velsen over de mogelijke fusie? Stel ze gerust. Dit
kan via Facebook of communicatie@velsen.nl. Ook is er op dinsdag
17 mei tussen 19.30 en 21.00 in de
burgerzaal van het gemeentehuis
gelegenheid om vragen te stellen
aan raadsleden en collegeleden.

Cultureel erfgoed van Haarlemmerliede en Spaarnwoude: Museum Stoomgemaal Halfweg. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeentehuis dicht in verband met feestdagen in mei
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een
aantal dagen dicht. Hiernaast een overzicht.

Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei

Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag
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Tijdens het Pinksterweekend

Werkzaamheden bij het
spoor Driehuis-Santpoort
Tijdens het Pinksterweekend van
vrijdag 13 tot en met maandag 16
mei ligt het treinverkeer tussen
Beverwijk en Haarlem stil. Dit als
gevolg van werkzaamheden ten
zuiden van Driehuis, waar een tunnel ten behoeve van de HOV wordt
gemaakt. Hier wordt het spoor tijdelijk weggehaald.

Vlakbij de onderdoorgang ligt een
van beton gegoten spoordek klaar.
Deze wordt met een rijdende constructie millimeter voor millimeter op zijn definitieve positie gereden. Hierna wordt het spoor teruggeplaatst.
Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden tijdens het Pinksterweekend zijn intensief. BAM Infra werkt dat weekend de klok rond,
met meer dan 100 mensen, in drie
ploegen per dag. Er zal naast de overlast van de bouw, zoals het intrillen
van de damwanden en het aanbrengen van palen, ook meer bouwverkeer zijn dan normaal. Want naast de
aan- en afvoer van materialen, moet
ook al het personeel van en naar de
bouwplaats. Ook is de bouwplaats tijdens de avonduren en nacht verlicht.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het Pinksterweekend trekken veel mensen eropuit. In overleg
met de gemeente Velsen en Landgoed Duin- en Kruidberg, waar ook
dit jaar weer een Pinksterjaarmarkt
georganiseerd wordt, worden extra
maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden. De
Duin- en Kruidbergerweg wordt afgesloten voor auto- en fietsverkeer
(behalve voor bewoners, bouwverkeer en nood- en hulpdiensten). Begraafplaats Westerveld blijft gewoon
bereikbaar. Verkeerregelaars worden ingezet en de omleidingsroutes
worden ter plaatse met borden aangegeven.
Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden tijdens het Pinksterweekend
kunt u contact opnemen met Hetty
Messchaert, omgevingsmanager van
BAM Infra. Telefoon 088 - 400 80 89
of email hetty.messchaert@bam.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij
u ook graag naar onze website: www.
hovvelsen.nl. Via Twitter, @HOVVelsen, houden wij u op de hoogte
van de meeste actuele ontwikkelingen.

Geen afvalinzameling
op Tweede Pinksterdag
Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, zamelt HVC geen afval in.
Het kan voorkomen dat uw bak
op een andere dag wordt geleegd
dan gebruikelijk. Kijk in de afvalkalender of op de app om te zien
wanneer er wel wordt opgehaald.

Online en als gratis app
Op
http://inzamelkalender.hvcgroep.nl vindt u onze online afv-

alkalender. Met uw postcode en
huisnummer krijgt u een persoonlijk overzicht van de inzameldagen.
Ook kunt u de gratis HVC afval-app
downloaden. Op uw smartphone
kunt u dan een melding ontvangen
over welke afvalsoort die dag wordt
opgehaald. Dit is handig rond feestdagen. De HVC Afval-app is te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android).

Idee voor uw wijk?
Velsen betaalt mee!
Bloembakken aan de Wijk aan
Zeeërweg, buurtfeest in de Marowijnestraat of rommelmarkt in de
Ladderbeekstraat. Allemaal bewonersinitiatieven, waaraan de
gemeente Velsen financieel heeft
bijgedragen. Met als doel om de
buurt op te knappen, veiliger of
gezelliger te maken. Heeft u ook
een goed idee voor uw buurt of
wijk? En heeft u geen geld? De
gemeente Velsen kan u helpen!

Bellen of mailen
Heeft u vragen en/of benieuwd of uw
idee haalbaar is? Bel dan Rob Plessius, hij is de relatiemanager van
de gemeente Velsen en contactpersoon als het gaat om bewonersinitiatieven. Tel: 0255-567369 of mail
naar rplessius@velsen.nl. Sinds
2010 heeft Velsen al meer dan honderd initiatieven beloond, waarmee
de leefbaarheid van de wijken is vergroot.

Dijk van een wijk
Onder het motto ‘Dijk van een wijk’
wil Velsen blijven meewerken aan
plannen om uw wijk leuker, mooier,
veiliger of socialer te maken. Voorwaarde is wel, dat het idee door
buurtbewoners wordt uitgevoerd.
En er meerdere mensen aan mee
doen. Bovendien is het eenmalig.
Info
Er is een zogeheten zigzag folder
gemaakt met alle informatie. Het
dient ook als invulformulier. De folder zal de komende weken in de diverse buurthuizen ( De Dwarsligger, De Stek, ‘t Brederode Huys , De
Brulboei, Het Terras, De Spil ), bibliotheek in Velserbroek en IJmuiden,
het Polderhuis en in het gemeentehuis worden neergelegd. Ook bij
de sociale en harde wijkteams zijn
de folders verkrijgbaar. Alle regels
staan op www.velsen.nl onder ‘bewonersinitiatief’.

Koffieochtend Velserbroek
Welzijn Velserbroek vindt het
belangrijk om bewoners (jong
en oud) met elkaar in contact
te brengen om zo vriendschappen te laten ontstaan, informatie uit te wisselen of gezamenlijk problemen aan te pakken. Iedere donderdag van 10.30 uur tot
12.00 uur bent u van harte welkom op de koffieochtend in de bibliotheek aan het Maan Bastion in
Velserbroek.

Informatief half uurtje
Op de tweede donderdag van de
maand verzorgt het Sociaal Wijk-

team er een informatief half uurtje.
Zo vertelt donderdag 12 mei Yolanda
Schilling alles over WonenPlus, een
initiatief waarbij praktische diensten tegen een kleine vergoeding
voor ouderen en mensen met een beperking georganiseerd kunnen worden. Na het informatieve half uurtje zijn het Sociaal Wijkteam en Yolanda Schilling van WonenPlus beschikbaar voor verdere informatie.
Deelname aan de ochtend is gratis.
Voor koffie/thee wordt een bijdrage
van 80 eurocent gevraagd. Meer informatie Sociaal Wijkteam: velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl.

Infopagina
6 mei 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Geen statushouders in het Missiehuis
De gemeente Velsen heeft geen
overeenstemming bereikt met het
Rijksvastgoedbedrijf voor het huren van het Missiehuis in Driehuis.

Het doel was om in dit pand voor
een periode van 10 jaar maximaal 80
vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) tijdelijk te
huisvesten. Dit in afwachting van
huisvesting in Velsen. De kosten zijn
voor Velsen echter veel te hoog doordat het Rijksvastgoedbedrijf naast
huur ook veel kosten doorberekent
die eigenlijk voor de eigenaar/verhuurder zijn. Hierdoor wordt het financieel niet aanvaardbaar. De mogelijkheid om het Missiehuis te gebruiken voor de opvang van statushouders wordt nog heroverwogen als
er vanuit het Rijk voldoende extra financiële middelen beschikbaar komen. Daarnaast blijft Velsen binnen
de gemeente actief op zoek naar huisvesting voor statushouders.
Het Rijksvastgoedbedrijf vraagt een
relatief lage huur voor het pand maar
wil daarnaast ook alle lasten die ho-

ren bij de verhuurder op de schouders van de huurder/ gemeente leggen. Dit zijn bijvoorbeeld alle zakelijke lasten en belastingen voor de eigenaar, het groot onderhoud inclusief
een deel van het achterstallig onderhoud en de totale kosten voor het verwarmen van het gebouw.
Langdurig en intensief overleg met
de RVB heeft niet geleid tot een voor
de gemeente Velsen acceptabel resultaat. Omdat er daarnaast ook nog
diverse andere kosten zijn, worden
de totale kosten zo hoog dat het financieel niet meer in verhouding
staat tot het doel.
Velsen betreurt dat het niet is gelukt.
Vooral omdat het draagvlak voor opvang onder de inwoners van Driehuis
hoog is. In overleg met inwoners van
Driehuis (Velsen) en maatschappelijk betrokken organisaties kwamen
er positieve initiatieven naar voren.
Ook hadden veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Er wordt nog gesproken over hoe dit een vervolg kan
krijgen voor andere statushouders in
Velsen. (foto: Gemeente Velsen)

Onderzoek werking Wmo
Binnenkort krijgt een aantal Velsenaren, die ondersteuning krijgen
vanuit de Wmo een uitnodiging
om mee te werken aan een onderzoek over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Velsen wil graag we-

ten wat de ervaringen met de Wmo
zijn. Uw mening is van belang om de
dienstverlening voor inwoners met
Wmo-voorzieningen verder te verbeteren. Velsen roept de genodigden
op mee te werken aan het onderzoek,
dat wordt uitgevoerd door I&O Research.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
april 2016 tot en met 29 april 2016
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Groeneweg ong., kappen 2 bomen

(29/04/2016) 7779-2016;
Edisonstraat 14 RD, legaliseren dakterras (28/04/2016) 7646-2016;
Esdoornstraat 14, verwijderen bestaande dakopbouw en plaatsen
nieuwe dakopbouw (26/04/2016)
7588-2016.

nicatie in toren kerk (26/04/2016)
7556-2016.

Driehuis
Busken Huetlaan 27, plaatsen kozijn
zijgevel (29/04/2016) 7798-2016;
Driehuizerkerkweg 111, plaatsen installatie t.b.v. mobiele telecommu-

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, herstellen Centraal
Plateau, opnieuw aanleggen historische Reposoirs en aanbrengen nieuwe halfverharding op bijbehorende

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker en
vergroten dakkapel (28/04/2016)
7674-2016.

lanen (28/04/2916) 7714-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat ong., oprichten
bedrijfsgebouw (29/04/2016) 77872016.
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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
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel

3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Velserbroek
Floraronde 46, wijzigen voorgevel
(26/04/2016) 4059-2016.

Driehuis
Wolff en Dekenlaan ong., plaatsen
mast t.b.v. mobiele telecommunicatie (28/04/2016) 1968-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen groendrager en wijzigen bestemming
(03/05/2016) 4434-2016;
Hofgeesterweg 10, vergroten woning
met uitbouw (26/04/2016) 54702016.

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

ziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen
dakkapel (28/04/2016) 1792-2016;
Marconistraat 16, vervangen erker
(28/04/2016) 5134-2016;
De Noostraat 3 t/m 157 en Van
Broekhuijsenstraat 24 t/m 28, renoveren 81 woningen (03/05/2016)
17342-2015;
Zeeweg 251, plaatsen dakopbouw en
privacy scherm (03/05/2016) 62122016;
Westerduinweg 4, plaatsen 3 opslagsilo’s (03/05/2016) 5835-2016.

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 12, plaatsen 2
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(28/04/2016) 5571-2016;
Duin- en Kruidbergerweg ong., handelen in strijd met bestemmingsplan/gebruik stuk weiland als parkeerterrein (26/04/2016) 17382016;
Marowijnestraat 1, vergroten woning en berging (26/04/2016) 33442016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 4 bomen
(02/05/2016) 6544-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Re-enactment op 4 juni 2016 van
10.00 tot 20.00 uur en 5 juni 2016
van 10.00 tot 18.00 uur. Locatie: bij
het Bunkermuseum, Badweg 38 te
IJmuiden (02/05/2016) 5986-2016.
APV artikel 5:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden
HOV onderdoorgang SantpoortNoord/Driehuis, van 13 mei 2016
t/m 17 mei 2016 (28/04/2016) 63102016.

Inloopavond bestemmingsplan ‘Duingebied’
Op 10 mei houdt de gemeente
Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp van
het bestemmingsplan ‘Duingebied’, dat momenteel ter inzage
ligt. Belangstellenden zijn tijdens
de inloopavond welkom tussen
19.00 en 20.30 in Dorphuis Het

Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

den ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.

Op de inloopavond is er gelegenheid
tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen geen inspraakreacties wor-

Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualise-

rend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 1 april ter visie
en kan digitaal bekeken worden via
de gemeentelijke website.

Vergadering IJmondcommissie 10 mei 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat
1 Opening en mededelingen
2 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)

3 Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
4 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016
5 Sluiting
De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl.
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Raadsvergadering 12 mei 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvang
19.30 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 10 maart en 7
april 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond
8. Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren
prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 2015
9. Bijdrage Sluis en Haven Informatiepunt
10.Structuurvisie Velsen
11. Opdrachtformulering evaluatie samenwerking IJmond
12.Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
woensdag 11 mei 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502
of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl)
en hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl.

Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 12 april 2016
op grond van artikel 44 van het
Besluit bodemkwaliteit de ontwerp Nota bodembeheer regio
IJmond met bodemkwaliteitskaarten voor het Velsense grondgebied vastgesteld.

Inzage en zienswijzen
De Nota bodembeheer is gepubliceerd in het elektronisch gemeen-

teblad van de gemeente Velsen en
ligt van 29 april tot 10 juni 2016 ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en
bij de Omgevingsdienst IJmond,
Stationsplein 48b te Beverwijk. De
Nota bodembeheer is ook te vinden
op de website van gemeente Velsen:
www.velsen.nl. Tijdens deze termijn
kunnen schriftelijke of mondelinge zienswijzen worden ingebracht
bij het college van burgemeester en

wethouders van Velsen Postbus 465
1970AL IJmuiden.
Algemene informatie
Voor inzage in stukken kunt u op
werkdagen telefonisch een afspraak
maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur
bij Omgevingsdienst IJmond.
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk. Telefoon:
(0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.

E-mail: info@odijmond.nl
Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00
en 16.00 uur en op donderdagavond
tussen 18.00 en 20.00 uur. Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden. Telefoon: (0255) 567200 of 140255.
Fax: (0255)567760. E-mail: info@
velsen.nl.

Kapmelding
Na inspectie is gebleken, dat 2 Italiaanse populieren aan het Franciscuspad in IJmuiden in slechte conditie verkeren. Deze bomen worden gerooid.
laag mogelijk te houden, zodat
het voor iedereen toegankelijk
is. Ook zijn er diverse winkeliers uit de omgeving die bereid zijn geweest om een gift
te doen.
Aanmelden kan bij Ingrid Velzel-Maas (06-54632514) of via
www.wopsietopsie.nl. Neem
ook eens een kijkje op www.
facebook.com/wopsietopsie.
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Dit jaar weer Wopsie
Topsie Kamp

Tijdens het kamp worden er
de hele dag leuke en sportieve activiteiten gehouden en ’s
nachts slapen de kinderen in
een tentje. Het kamp heeft dit
jaar een spannend avonturenthema: ‘Het Mysterie van de
Verloren Schat’. De leiding van
het Wopsie Topsie Kamp probeert met behulp van donaties en giften de kamp-prijs zo
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Velsen - Dit jaar wordt er weer
een Wopsie Topsie Kamp georganiseerd. Dit kamp bestaat
al bijna 60 jaar en is bekend bij
jong en oud. Tijdens het Pinsterweekend (zaterdag 14 tot
en met 16 mei) zijn de deelnemers te gast bij Camping de
Kolibrie in Warmenhuizen. Het
kamp is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
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