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Velsen

Weer overval Dokweg
IJmuiden - Het overvallen-
team van de politie heeft een 
onderzoek ingesteld naar een 
overval die vorige week don-
derdagnacht plaatsvond bij 
een horecagelegenheid in de 
Kromhoutstraat.

Om 00:22 uur kwam de melding 
bij de politie binnen dat een per-
soneelslid van het horecabedrijf 
was overvallen door twee gewa-
pende mannen. De daders wa-
ren gevlucht in de auto van het 
overvallen personeelslid. De po-
litie ging met meerdere eenhe-
den en de politiehelikopter die 
reeds in de buurt was, naar de 
plaats delict.
Door de politie werd in de di-
recte omgeving de auto van de 
man teruggevonden op de krui-
sing van de Dokweg met de Am-
pèrestraat: de twee verdachten 
bleken hier vandaan uit de au-
to te zijn gevlucht. Een honden-
geleider heeft met zijn politie-
hond gezocht in de omgeving, 
maar helaas werden de overval-
lers niet meer aangetroffen. De 

rechercheurs van het overvallen-
team zijn dan ook op zoek naar 
mensen die mogelijk iets gezien 
hebben van of informatie heb-
ben over de gewapende overval 
in de Kromhoutstraat, die plaats-
vond tussen 00:10 en 00:22 uur 
en werd gepleegd door twee 
mannen. Ook informatie over de 
auto die de daders achter heb-
ben gelaten op de kruising van 
de Dokweg met de Ampèrestraat 
is welkom. Dit is gebeurd in de 
periode vlak na de overval, dus 
tussen 00.10 en 00.31 uur.
Mensen die getuige zijn geweest 
van een van bovenstaande inci-
denten, worden vriendelijk ver-
zocht contact op te nemen met 
het overvallenteam via 0900-
8844 (lokaal tarief). Heeft u iets 
gezien of andere informatie die 
met deze overval te maken heeft, 
maar blijft u liever anoniem? Bel 
dan 0800-7000.
Bij de overval raakte niemand li-
chamelijk gewond, maar het is 
overduidelijk dat dit soort zaken 
een grote impact hebben op de 
benadeelden.

Velsen herdenkt doden
velsen - Dinsdag werden op verschillende plaatsen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog her-
dacht. In Velsen gebeurde dat bij Tata Steel en op de Westerbegraafplaats, Duinhof en natuurlijk op 
Westerveld. Voorafgaand aan het moment waarop iedereen in Nederland twee minuten stil was, legden 
het college van B en W, vertegenwoordigers van organisaties en inwoners van Velsen kransen bij het 
oorlogsmonument op Plein 1945. Onder hen waren ook kinderen, zoals deze meisjes van basisschool 
Het Kompas. (foto: Ko van Leeuwen)

70 jaar vrijheid gevierd
IJmuiden - ‘Eén koers, één 
strijd, de vrijheid’. Dat zijn 
de woorden die op het her-
denkingsmonument op Plein 
1945 te lezen zijn. Dinsdag-
middag 5 mei werd op de-
ze plek een feestelijke mid-
dag gehouden ter ere van de 
70ste Bevrijdingsdag. 

Suomi-lopers kwamen met een 
fakkel uit Wageningen, waarmee 
burgemeester Weerwind het Be-
vrijdingsvuur in IJmuiden ont-
stak. Dat gebeurde tijdens een 
openingsdans van Dance Works. 
Er was een taptoe van Fanfare 
Korps der Genie en optredens 
van Full Count en Popfactory. Op 

het Plein stonden verschillen-
de pagodetenten waar spelle-
tjes gedaan konden worden en 
in de Burgerzaal van het stad-
huis was die middag een expo-
sitie van leerlingen van het Velle-
san College en draaide non-stop 
een film over de Bevrijding. (foto: 
Reinder Weidijk)

Vrijdag 8 mei
20.00 uur

Telstar
-

Helmond Sport 

Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

volgende 
WeeK In 
de KRAnT
Lipoedeem verhelpen, Ralph Moorman vertelt

 zaterdag 9 mei
aanvang 14.30 uur
Kampioensduel:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels (zat.) - HBC



7 mei 20152

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN 
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

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

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Afgelopen zaterdag vond de 
KNRM Reddingbootdag 2015 
plaats. Bij de 45 reddingstati-
ons aan de Nederlandse Noord-
zee-, Wadden- en IJsselmeer-
kusten konden donateurs en be-
langstellenden een kijkje nemen 
bij de Redding Maatschappij. 
Ook het KNRM station IJmui-
den aan de Haringkade ontving 
bezoekers. De hele dag stonden 
de vissershaven en de kade in de 
buurt van de KNRM bol van de 
activiteiten. Donateurs kregen 
de gelegenheid om mee te va-
ren op één van de bij IJmuiden 
gestationeerde reddingboten: 
de Johanna Louisa, de Koos van 
Messel of de nieuwste aanwinst 
Nh1816. Gehesen in een red-
dingvest genoten velen van een 
tochtje door de haven, tussen de 
pieren door en op zee. Een pri-
ma gelegenheid om ‘s met eigen 
ogen IJmuiden vanaf het water 
te zien!
Op de kade was voor de land-

rotten ook veel te bleven. Kinde-
ren konden zich vermaken in de 
kinderhoek met springkussen en 
schminken, maar voor de mees-
ten was het zelf mogen spuiten 
met een brandweerslang, ach-
ter het stuur plaatsnemen van 
een waterscooter of stoere au-
to en het zwemmen in een over-
levingspak toch aantrekkelijker. 
Bezoekers lieten zich voorlich-
ten over het werk van de Red-
ding Maatschappij bij informa-
tiekramen, lezingen, fi lms en het 
zelf mogen rondkijken. Op de 
kade gaven de brandweer, poli-
tie en ambulance demonstraties. 
Onder het genot van live muziek 
kreeg ook de inwendige mens 
genoeg aandacht bij de koffi e-
corner, de ijsjeskar en de vis-
kramen. Rond kwart voor drie 
werd het publiek getrakteerd op 
een demonstratie van een zoge-
naamde ‘hoist’ boven de vissers-
haven. Hierbij werd het op- en 
afhijsen van een persoon vanaf 
een helikopter van de kustwacht 
vanaf en naar een vlot getoond.
Ogenschijnlijk lijkt het een dag-
je spelevaren, maar deze dagen 
zijn broodnodig voor de KNRM 
om donateurs te trekken. Het 
vaak gevaarlijke werk van men-
senredders op zee vindt zonder 
subsidies plaats.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

RTL Woontips op 
bezoek bij HHBK

IJmuiden - Elke zaterdagmiddag 
is het programma RTL Woontips 
te zien bij RTL4. In de uitzending 
van 9 mei benadrukt het bedrijf 
HHBK uit Velsen de meerwaarde 
van een bouwkundig adviseur bij 
nieuw- en verbouwplannen. De 
eigenaren Rob en Leon komen 
beiden aan het woord. ,,RTL4 
heeft ons rechtstreeks benaderd 
met de vraag of wij een bijdrage 
willen leveren aan het program-
ma’’, aldus Rob. ,,Alleen dat al be-
vestigt dat we goed bezig zijn.’’
De opnamedag is ondertussen 
geweest en de gezonde span-
ning is er nu wel af. Leon: ,,El-
ke dag adviseren wij er fl ink op 
los met het nodige zelfvertrou-
wen, maar ineens die camera er-
bij maakt het heel anders. Al met 
al zijn wij heel benieuwd naar het 
eindresultaat en vertrouwen wij 
erop dat de kijker er iets van op 
steekt.’’ Het Hollandsch Bouw-

kundig Adviesbureau (HHBK) is 
gevestigd in IJmuiden. Ontzorgen 
is het doel van HHBK. Van bedrijf 
tot particulier denken zij mee om 
te komen tot het maximale re-
sultaat. Ongeacht of het gaat om 
een nieuwbouwwoning, verbou-
wing of het oprichten van een be-
drijfsgebouw. Het team van des-
kundigen beheerst alle facetten 
van het bouwproces: van haal-
baarheid, bouwkosten, ontwer-
pen, vergunningen, bestekken, 
aanbesteding tot directievoering. 
Het advies van HHBK geeft ver-
trouwen tijdens het bouwproces. 
De prioriteit bij een klant ligt bij 
het draaiende houden van het 
gezin of het bedrijf.  Dat is hun 
core business.  HHBK zorgt dat 
tijdens het bouwproces de da-
gelijkse werkzaamheden onge-
stoord door kunnen gaan. De 
leus van HHBK: Uw idee is onze 
zorg! Zie ook www.hhbk.nl.

IJmuiden - Dinsdag 12 mei is er 
weer een Alzheimer Café in IJmui-
den. Er is dan een theatervoor-
stelling over dementie en de con-
frontaties, uitgevoerd door Ma-
rijke Kots. Zij heeft al meerde-
re voorstellingen verzorgd, die la-
ten zien welke impact dementie 
kan hebben in het dagelijks le-
ven. Confrontaties en misverstan-
den werden uitgebeeld, die kun-
nen ontstaan in de wachtkamer 
van een huisarts of tussen moe-
der en dochter. Deze keer wordt 
er een persoon met dementie ge-
speeld die bij de gemeente naar 
verschillende loketten wordt ver-
wezen. Heeft u wel eens iets der-
gelijks meegemaakt en wat is het 
beste om op zo’n moment te doen? 
Na de voorstelling is er tijd om 

met gespreksleider Ada Schuur-
man (Zorgbalans) ervaringen en 
tips uit te wisselen. Wilt u aanwe-
zig zijn bij deze voorstelling en ver-
volgens napraten? GA naar het het 
Alzheimer Café in de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden, Dudokplein 
16. De ontvangst is vanaf 19.00 
uur, het programma start om 19.30 
uur en is tot 21.00 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden, buren. De toegang 
en het eerste kopje koffi e zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet no-
dig. Bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

Alzheimer Café IJmuiden

‘t Mosterdzaadje
Feestelijk concert 

voor 32-jarig bestaan 
Santpoort-Noord - Op woensdag 
13 mei om 20.00 uur spelen violiste 
Tosca Opdam en pianist Vital Sta-
hievitch, een feestelijk concert in 
het jarige Mosterdzaadje. Uitge-
voerd worden Mozart, Schumann, 
Brahms en Wieniawski. De twee 
topmusici samen te zien werken 
is al een feest op zich. De Volks-
krant noemde Tosca Opdam, win-
nares van het Oscar Backconcours, 
een ‘overrompelende muzikale per-
soonlijkheid’. Er is die avond ook 
heel wat te vieren. Ten eerste dat het 
32 jaar geleden was dat het eerste 
concert plaatsvond in ‘t Mosterd-
zaadje en ten tweede dat Pim jarig 
is. Geopend wordt met de bloed-
mooie K.454 van Mozart, waarin je 

kan horen dat de componist vaak 
verliefd was op operazangeressen. 
De sonate laat zich als een opera 
beluisteren. Tosca kan alles wat zij 
als violiste in huis heeft laten horen 
in de Tarantella van Wieniawski en 
de prachtige Brahms sonate opus 
108 laat zich luisteren als een ro-
man waarin alle emoties de revue 
passeren. Met de sublieme pianist 
Vital Stahievitch zal er geen gevoel 
onbetuigd gelaten worden. Daarna 
heffen we het glas. 
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29 tele-
foon 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.
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Lotuz dagbesteding 
zoekt deelnemers!
IJmuiden - Op 1 mei heeft Lotuz 
haar deuren geopend. De klein-
schalige dagbesteding van Lo-
tuz is te vinden aan de Willems-
beekweg 88. De dagbesteding 
biedt een werkplek aan mensen 
met een verstandelijke beper-
king en of een autistisch spec-
trum stoornis op PGB basis. Bij 
Lotuz werken ze zonder werk-
druk, maar met veel uitdaging. 
Bij Lotuz gaan ze uit van de mo-
gelijkheden en de interesse van 
de deelnemers, en bieden daar-
om een op maat gemaakt dag-
programma. De pijlers van Lo-
tuz zijn: vitaal, bewegen, op lo-
catie en buiten. Ligt jouw inte-
resse bij deze vier pijlers en zoek 
je een uitdagende dagbesteding, 
ga dan eens een kijkje nemen. 
Lotuz heeft nog plaats voor deel-
nemers. De deelnemers van Lo-
tuz worden zelf gehaald en weer 
thuis gebracht, door eigen men-

sen. Voor meer informatie kan 
men terecht op de website www.
lotuz-dagbesteding.nl, mailen 
naar info@lotuz-dagbesteding.
nl of bellen met 06-37583017. 

Nationale Molendag 
én 500 jaar malen 
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
9 mei Nationale Molendag, bent u 
welkom bij De Zandhaas. Omdat 
dan ook 500 jaar malen in Sant-
poort wordt gevierd zijn er extra 
veel activiteiten bij de molen. 
Er wordt een specialiteitenmarkt 
georganiseerd op het molenerf 
waar bezoekers kunnen zien hoe 
honing wordt gemaakt en er wor-
den op traditionele wijze koekjes 
gebakken. Ook zullen andere am-
bachtslieden aanwezig zijn, zoals 
bierbrouwers en zeilmakers. Er is 
een productpresentatie over de 
oude graanrassen spelt en emmer 
en de Japanse heer Matsumoto is  
weer aanwezig  met verschillen-
de bezigheden voor kinderen en 
hij demonstreert het maken van 
handgeschept papier. 
Er zijn natuurlijk poffertjes en kof-
fi e, thee en limonade en uiteraard 
is  de authentieke molenwinkel  
die dag geopend. Het is de bedoe-
ling dat er een koor van vrijwilli-
gers molenliederen zingt. Verder 
is er een poppenkast voor kinde-
ren en worden verschillende mo-
lenfi lms  getoond in de Bosbeek-

schuur,  afgewisseld door een le-
zing van Siebe Rolle over de histo-
rie van het malen in de regio. Op 
zaterdag, maar ook op zondag 10 
mei om 10.30 uur  is er een optre-
den van  Rabaskadol  onder lei-
ding van Fritz Heller.  Het ensem-
ble bestaat uit Saskia van der Wel 
(sopraan), basviool, Arwen Bouw,  
rebec en viool, Aline Hopchet,  
schalmei en dulciaan, Ricardo 
Delfi no, harp en draailier en Fritz 
Heller, doedelzak en dulciaan.  Zij 
laten muziek van rond 1515 uit 
16de eeuwse Europese liedboe-
ken weerklinken.
Al eerder is een fotowedstrijd aan-
gekondigd met molen De Zand-
haas als onderwerp. Deelname 
is voor eenieder tot 15 septem-
ber mogelijk. Van de mooiste foto 
worden ansichtkaarten gemaakt. 
Kijk voor het hele molendagpro-
gramma en voor de spelregels 
van de fotowedstrijd op www.mo-
lendezandhaas.nl. Korenmolen de 
Zandhaas is op zaterdag 9 mei en 
zondag 10 mei geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Wethouder Vennik 
opent de dag om 10.00 uur.

Santpoort-Noord - Op 14 en 
15 mei wordt er op het terrein 
van Groenbasis voor de derde 
keer een Boerenmarkt georga-
niseerd. Op de mooie, landelijke 
locatie staan weer lokale en pure 
kwaliteitsproducten van de boer. 
Groente , eieren, kaas, worst, ho-
ning etc. Ook bieden plaatselijke 
volkstuinders onder andere zelf-
gemaakte jam en pompoenpic-
calilly van eigen tuin aan. Op de 
Smikkeltuin, onderhouden door 
mensen met een beperking van 
‘De Waerden’ zijn er volop ver-
koopactiviteiten van hun, deels 
zelf geteelde, producten. Ster-
renkok Alain Alders van ‘De 
vrienden van Jacob’ komt zijn 
visie op puur eten laten zien en 
proeven. Voor de kinderen zijn 
er diverse dieren, en als ze geluk 
hebben, mogen ze een rondje 
pony rijden. Eetbare en bijzonde-
re planten spelen op deze markt 
ook een grote rol. Puur Tuinen 
en Internatura presenteren een 
schitterend assortiment hiervan. 
Kortom: een biologische markt 
op een agrarisch terrein! Eten 
& drinken, bijzondere (eetbare) 
planten en meer producten met 
een eigentijds karakter voor de 
echte marktliefhebber. Dit mag 
u niet missen! Iedereen is tussen 
10.00 en 17.00 uur van harte wel-
kom op de Santpoortse Boeren-
markt! Tip: Kom op de fi ets! De 
Boerenmarkt vindt plaats op het  
Spekkenwegje 8.

Santpoortse 
Boerenmarkt

Velserbroek - Op zaterdag 
30 mei organiseert winkelcen-
trum Velserbroek haar jaarlijk-
se (Sport)verenigingendag. Dit 
maal in samenwerking met de 
organisatie van 25 jaar Polder-
huis. Van 11.00 tot 15.00 uur pre-
senteren verschillende vereni-
gingen uit Velserbroek en om-
streken zich met kraampjes, 
workshops en demonstraties. De 
kinderen kunnen onder leiding 
van BMX-stunter Patrick Smit 
deelnemen aan een BMX-work-
shop en genieten van zijn spec-
taculaire optredens.
Nomineer jouw Sportheld en win 
voor je vereniging een mooi be-
drag van 350, 150 of 100 euro. 
Voorwaarden: de sportheld moet 
lid zijn van een Sportvereniging 

uit de gemeente Velsen, een bij-
zondere prestatie hebben gele-
verd als sporter, coach of vrijwil-
liger en aanwezig zijn op zater-
dag 30 mei om 14.00 uur in win-
kelcentrum Velserbroek voor de 
prijsuitreiking. 
Inzenden kan tot en met 20 mei 
via www.facebook.com/winkel-
centrumvelserbroek  
Wil jij je vereniging presenteren 
aan de bezoekers van winkel-
centrum Velserbroek? Stuur dan 
voor 23 mei een mail naar win-
kelcentrumvelserbroek@gmail.
com 
Deelnemers kunnen een gratis 
kraam reserveren. Uiteraard is 
er ook ruimte voor demonstra-
ties en workshops op het centra-
le podium.

IJmuiden - Zaterdag 9 mei 
wordt van 9.00 tot 17.00 uur weer 
een gezellige rommelmarkt op 
het Kennemerplein (tegenover 
de Vomar) gehouden. Er zijn 
weer veel kramen die vol lig-
gen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spullen 
aan de man wil brengen kan een 
kraam huren. Bel voor meer in-
formatie of reserveringen voor 
een kraam, 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
zijn op: 6 juni, 4 juli, 18 juli tijdens 
de jaarmarkt, 1 augustus, 22 au-
gustus en 5 september.

Rommelmarkt
Moederdag High Tea Bij 
Bo en Jacky Hart Mode
IJmuiden - Jacky Hart en Bij 
Bo hebben weer een leuk event 
in het vooruitzicht: Moederdag 
High Tea op vrijdag 8 en zater-
dag 9 mei. Moeder en dochter of 
vriendinnen kunnen een van de 
dagen om 14.00 uur aanschuiven 
bij deze gezellige High Tea. 
Lekkernijen worden verzorgd 
door Beeksma Banket en Korf 
Catering. De tafelaankleding 
wordt gedaan door Abelia Fleu-
risten. En professionele foto’s 
worden gemaakt door Anja Vo-
gel Fotografi e. Tijdens de high 
tea krijgen de gasten zomerse 
trends te zien. Klanten krijgen bij 
besteding vanaf 50 euro een leu-
ke mode-accessoire. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 
Meedoen kan alleen door voor-
af te reserveren via 0255-517494.  
Voor de high tea betaalt men 
9,95 euro per persoon. Zie ook 
Facebook. Bij Bo en Jacky Hart 
Mode zijn gevestigd aan Kenne-
merlaan 94-96 in IJmuiden.

IJmuiden - Vorige week don-
derdagmiddag kreeg de bewo-
ner van een pand aan de Zee-
weg in IJmuiden de schrik van 
zijn leven, toen hij plotseling oog 
in oog kwam te staan met een 
inbreker. Omstreeks 12.20 uur 
lag de 69-jarige bewoner even 
op de eerste verdieping te sla-
pen, toen er plotseling een man 
zijn slaapkamer in kwam lopen. 
Toen de man de bewoner zag, 
ging hij er meteen vandoor. On-
derzoek wees uit dat het om een 
inbreker ging die naar binnen 
was gekomen door een schuur-
raam te forceren. Uit de woning 
verdween een laptop.

Woninginbraak

www. .nl

www. .nl
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Gijs & Guus vijf jaar
Santpoort-Noord – Tweede-
handskledingwinkel Gijs & Guus 
aan Broekbergenlaan 42 bestaat 
vijf jaar en dat wordt vrijdag 8 mei 
gezellig gevierd in de winkel. Met 
een kopje koffie met wat lekkers in 
de ochtend, en ‘s middags met een 
drankje en een hapje. Eigenaresse 
Marijke hoopt dat veel klanten die 
dag langs komen.
Leuk zo’n feestje, maar eigen-
lijk is het elke dag feest bij Gijs & 
Guus. Als er klanten binnenstap-
pen worden ze warm en met her-
kenning begroet. Een klant stapt 
binnen en zegt vrolijk: ‘Dit is mijn 
vrijdagse uitje, het is hier zo ge-
zellig!’ Klant Corrie laat zich graag 
aankleden door eigenaresse Ma-
rijke Schut, want die weet precies 
wat haar goed staat en wat Corrie 
mooi vindt. Ze slaagt dan ook pri-
ma met een mooie lange jurk voor 
een bruiloft. Ondertussen wordt 
er over en weer gezellig gekletst. 
,,Zo gaat het eigenlijk altijd’’, aldus 
Marijke. ,,Het is hier gewoon een 
soort dorpshuis. Lief en leed wor-
den hier gedeeld. Een goed ge-
sprek kan wonderen doen, maar 
ook helpen we mensen wel eens 
uit de brand.’’  
Vijf jaar geleden begon Marijke 
met haar dochter Daisy aan Gijs en 
Guus. De winkel in tweedehands 
dames- en herenkleding werd ge-
noemd naar de twee hangbuik-
zwijntjes van een neef en zij vor-
men nog steeds het grappige lo-
go van de winkel. Marijke: ,,Ik wil-
de altijd al een tweedehandswin-
kel, het is eigenlijk een uit de hand 
gelopen hobby. Veel mensen kam-
pen met overvolle kasten. Hier kun 

je je merkkleding brengen, maar 
alleen als die er nog perfect uit-
ziet, want wij zijn streng bij de in-
name. Kleding met een vlek zul je 
hier niet vinden. Alle ingenomen 
kleding blijft maximaal acht we-
ken hangen. Is het dan nog niet 
verkocht dan gaat het in het uit-
verkooprek. En wat dan nog over-
blijft, of wat afgekeurd wordt gaat 
allemaal naar een goed doel, Kle-
dingbank IJmond of een jongeren-
instelling. Wij hanteren prijzen van 
zo rond de 20 euro voor de prach-
tigste kleding. Alleen de feest-
kleding is wat duurder. Inmiddels 
hebben wij een bestand met zo’n 
2000 inbrengers en daardoor heb-
ben wij een heel snelle roulatie in 
de winkel. Dat weten onze klanten 
en daarom komen zij vaak shop-
pen.’’ Bij Gijs & Guus hangt alle 
kleding op kleur, dat zoekt gemak-
kelijk. Ook is een speciaal deel van 
de winkel ingericht voor grotere 
maten en is er een wand met kle-
ding voor speciale gelegenheden.
In de starttijd van Gijs & Guus had 
Marijke het nog erg druk met de 
administratie. Per kledingstuk 
werd alles bijgehouden. Tegen-
woordig is er een superdeluxe 
computersysteem. ,,Dat heeft mijn 
leven een stuk gemakkelijker ge-
maakt’’, aldus Marijke.
 ,,Ik heb direct overzicht van wat is 
ingebracht en wat is verkocht per 
klant. Inmiddels werken we met 
een team van vijf: Carina, Moni-
ca, Bertie, Daisy en ikzelf. Zo wil 
ik nog wel even doorgaan met Gijs 
& Guus, want dit is genieten!’’ Zie 
voor het laatste nieuws Facebook.
com/gijs guus.

Jubileumproeverij
bij De Drankenier

IJmuiden - Ron Wilmink is tien 
jaar eigenaar van De Dranke-
nier en dat viert hij zaterdag 9 
mei met een feestelijke jubile-
umproeverij in de winkel aan 
de Lange Nieuwstraat. Het aan-
bod is zeer divers. Zo laten de 
mannen van Trots Wijn & Spijs 
de bezoekers versteld staan 
met hun kookkunsten. Four-
croy Nederland, een wereldwij-
de importeur van wijn en gedis-
tilleerd, is aanwezig om uitleg te 
geven over hun wijnen. NSPI-
RITS Premium Drinks neemt 
een aantal flessen Schotse Glen 
Moray single malt whiskey mee 
om te laten proeven. Ook de 
importeur van de bekroonde 
Ron Abuelo uit Panama is van 
de partij. En mooi weer of niet, 
Hubert van Il Miogusto schenkt 
een mooie bubbel uit hun unie-
ke Prosecco-lijn. De proeve-

rij duurt van 12.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook  www.dedrankenie-
rijmuiden.nl.

Zanggroep My Choice 
nu in Velserbroek
Velserbroek - De in 2013 opge-
richte zanggroep My Choice, on-
der leiding van dirigente Sylvia 
Labordus, is verhuisd van Drie-
huis naar een grotere ruimte in 
het wijkcentrum De Hofstede in-
Velserbroek. 
Het uitgangspunt van Sylvia is op 
een ontspannen manier na al-
le drukke dagelijkse beslomme-
ringen met muziek en zang be-
zig te zijn. De groep repeteert om 
de week op woensdagavond in 
De Hofstede van 19.45 tot 22.00 
uur. Momenteel wordt er twee- 
en driestemmig gezongen en het 
leuke is dat het repertoire wis-
selt: van Bach tot The Beatles.

Gezelligheid en plezier staan 
voorop, maar dankzij de pro-
fessionaliteit en ruime ervaring 
op zanggebied van Sylvia wordt 
er wel degelijk getracht om een 
goed resultaat te behalen tijdens 
het zingen. En wie weet, rollen 
daar in de toekomst nog optre-
dens uit. De zanggroep zou heel 
graag nog uit willen breiden, en 
omdat het een gemengd koor 
mag worden, zijn ook heren van 
harte welkom!
Geïnteresseerden kunnen vrijblij-
vend een repetitie bijwonen.Voor 
nadere informatie kunt u terecht 
bij Sylvia Labordus via email: syl-
vialabordus@gmail.com.

Weer onrust over HOV
Velsen-Zuid – Tijdens een in-
formatieavond voor bewoners 
op 22 april over HOV-deeltraject 
4 en 5 is flink wat onrust ont-
staan in het Tata Steel Stadion. 
Door de provincie werd een in-
formatieavond gehouden over 
het traject vanaf de onderdoor-
gang onder het spoor in Drie-
huis tot en met het Pontplein. 
Uit ontevredenheid over de mo-
gelijkheid meer vragen te stel-
len werd door aanwezigen de 
regie van de avond overgeno-
men.
Belangengroeperingen lieten 
duidelijk weten dat zij vinden 
dat niet respectvol wordt om-
gegaan met de inwoners en 
gemaakte afspraken. Zij vin-
den dat er niet oprecht en met 
aandacht wordt geluisterd en 
verwijten dat zowel provincie 
Noord-Holland als gemeen-
te Velsen. Ook zouden afspra-
ken worden geschonden. Er is 
namelijk gestart met voorbe-

reidende werkzaamheden ter-
wijl de Raad van State heeft 
bepaald dat het werk stil moet 
liggen. Tijdens die periode zijn 
perrons en rails weggehaald. 
Ook is een andere afspraak 
niet nagekomen: het wijder ver-
spreiden van informatie dan 
aan direct omwonenden. Ook 
dat is een doorn in het oog van 
belangengroeperingen. 
Het laatste nieuws dat er een 
nachtbus komt heeft veel on-
rust gezaaid. Omwonenden vre-
zen dat ‘s nachts veel geluids-
overlast komt. Ook het nieuwe 
fietspad langs het HOV-traject 
achter de Minister van Hou-
tenlaan doet hen vrezen voor 
herrie van jeugd op fietsen en 
brommers tijdens de nachtelij-
ke uren. 
Belangengroeperingen noemen 
HOV Velsen een prestigepro-
ject, waarbij omwonenden vin-
den dat er meer wordt afgebro-
ken dan opgebouwd. 

IJmuiden - Woensdag 13 mei 
is er weer een gezellige come-
dyavond vol sfeer en hilariteit 
in de Zeewegbar. Schuif lekker 
aan bij deze knusse cafe-set-
ting  van de Comedy Show met 
tal van ervaren en aanstormen-
de comedians. Ruim vijf tot acht 
talenten en professionele come-
dians zetten samen een heerlijke 
show neer. Zij testen hun nieuw-
ste grappen en brengen ook een 
paar hilarische verhalen uit hun 
repertoire. Voorafgaand aan de-
ze interactieve show kun je ge-
nieten van een heerlijk drankje. 
Daarna start de surprise comedy 
show.  De comedy-avond wordt 
goedlachs aan elkaar gegrapt 
door onze MC. Deze Master Of 
Ceremony brengt je in stemming 
voor de acts. Dit topavondje wil 
je niet missen. De volgende ver-
rassende comedians staan ge-
pland: Steven Stol, Donald Olie, 
Oscar Arnold, Paul Schoolder-
man, Davey Turnhout, Fabian 
Franciscus, Daan van der Hoe-
ven, Dario di Mango en Rob Al-
len, deze namen zijn onder voor-
behoud. De aanvang is om 21.00 
uur. De entree is gratis. Zeeweg-
bar, Zeeweg 149 in IJmuiden.

Stand-up 
comedy in 
Zeewegbar

Santpoortse doet mee 
met project Van Gogh
Santpoort-Noord - De AvroTros 
heeft een kunstwedstrijd geor-
ganiseerd naar aanleiding van de 
125ste sterfdag van Vincent van 
Gogh. Het project zal op de televi-
sie te zien zijn. Duizenden Neder-
landers namen hieraan deel. Resa 
Maria Steen (3 jaar) uit Haarlem 
en Lucy Steen-van der Schuit uit 
Santpoort, zij slaagde cum laude 
aan de kunstacademie met haar 
project Vincent van Gogh & The 
Beslan Child, nemen deel aan dit 

project. De jury bestaat onder an-
dere uit Axel Krüger, directeur van 
het Van Gogh Museum. Op de foto 
werk van Resa.

Velserbroek - Maandag 18 
mei wordt in De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 een autis-
mecafé met als thema: ‘Hoe 
overleef ik de vakantie?’ ge-
organiseerd. Vakantie en vrije 
tijd zijn de momenten waar-
op je even niets móet. Waarop 
je mag ontspannen. Maar wát 
doe je dan om te ontspannen? 
Vragen over invulling van vrije 
tijd, zoals ‘wat kun je doen’, 
‘waar kun je het doen’, met wie 
kun je het doen’ en wanneer 
kun je het doen’ zijn vaak geen 
vanzelfsprekende vragen voor 
mensen met autisme. Als je au-
tisme hebt kan vrije tijd soms 
voelen als ‘lege tijd’, tijd die nog 
niet ingevuld is en daarom on-
rustig en onprettig kan voe-
len. Hoe zorg je dat die vrije-
tijdsbesteding ook echt vrij en 
ontspannen voelt? Deze avond 
gaat gespreksleidster Maris-
ka Krab in gesprek met Lian, 
(moeder van twee zoons van 
16 en 18 jaar met syndroom 
van Asperger) en met Kim de 
Vries, (deskundige t.a.v. va-
kantie- en vrijetijdsbesteding, 
werkzaam bij ‘Voorzet’) over 
de mogelijkheden ten aanzien 
van het invullen van vrije tijd en 
het op vakantie gaan. Het au-
tismecafé wordt gehouden van 
19.30 tot 22.00 uur, inloop van-
af 19.00 uur, van 21.30 tot 22.00 
uur informeel samenzijn. De 
toegang is gratis. Voor meer in-
formatie: Tamara, velsen@au-
tismecafe.nl. Zie ook www.au-
tismecafe.nl.

Autismecafé

Feestje op vrijdag 8 mei
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Donderdag 
7 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van dieren 
in ons land. Van 13.30 tot 15.30 
uur Vakantieknutselen: nestje, 
vogelhuisje, mol en muis in hol-
letje of insectenhotelletje ma-
ken. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Danny de Munk. Aanvang 20.15 
uur.

Vrijdag 
8 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Pottenbakken van 12.00 tot 
16.00 uur bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij. Kosten 5,-. Voor al-
le leeftijden.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van dieren 
in ons land. Van 13.30 tot 15.30 
uur Vakantieknutselen: nestje, 
vogelhuisje, mol en muis in hol-
letje of insectenhotelletje ma-
ken. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Moederdag High Tea bij Bo en 
Jacky Hart Mode, Kennemerlaan 
94-96 IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.
Telstar-Helmond Sport. Aan-
vang 20.00 uur.
Orgelconcert door Dirk Out in 
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Louise Korthals. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘Birdman’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zaterdag 
9 mei

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 17.00 uur.
Nationale Molendag en 500 
jaar malen. Korenmolen de 
Zandhaas in Santpoort is ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Moederdag High Tea bij Bo en 
Jacky Hart Mode, Kennemerlaan 
94-96 IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘Birdman’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zondag
10 mei

Moederdag
Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide van 
Wijk aan Zee. Meer info: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Heggerijders Festival in Park 
Velserbeek. Van 10.00 tot 18.00 
uur.
Nationale Molendag en 500 
jaar malen. Korenmolen de 
Zandhaas in Santpoort is ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen 
gratis. In verband met Moeder-
dag kamerconcert geopend tot 
14.00 uur. 
Beeckestijn Moederdag ka-
merconcert 18de eeuwse mu-
ziek. Hoofdhuis open 14.00 uur 
met koffie/thee. Concert is van 
14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden: 
info@buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl voor programma 
en musici.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van dieren 
in ons land. Van 13.30 tot 15.30 
uur Vakantieknutselen: nestje, 
vogelhuisje, mol en muis in hol-
letje of insectenhotelletje ma-
ken. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Groot insectenhotel 5,-.

Dinsdag
12 mei

Kledingbeurs in Het Kruispunt 

in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van dieren 
in ons land. Van 13.30 tot 15.30 
uur Vakantieknutselen: nestje, 
vogelhuisje, mol en muis in hol-
letje of insectenhotelletje ma-
ken. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Lezing over de Velser Affaire 
in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Scapino Ballet. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag
13 mei

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van dieren 
in ons land. Van 13.30 tot 15.30 
uur Vakantieknutselen: nestje, 
vogelhuisje, mol en muis in hol-
letje of insectenhotelletje ma-
ken. Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenverhalen 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 
6,- per kind. Opgeven via carla_
schut@hotmail.nl.
Feestelijke opening van de 
opgeknapte tunneltjes onder de 
flats van de Schulpweg. Er wordt 
aangevangen bij de eerste tun-
nel ter hoogte van Schulpweg 
66. Aanvang 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nationale Toneel met ‘Polleke’. 
Aanvang 19.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stand-up Comedy show in de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur. Toegang is 
gratis.

Donderdag 
14 mei

Hemelvaartdag
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg Velserbroek. Geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Villa’s Culinair Wijntheater 
bij Villa Westend in Velserbroek. 
Van 12.00 tot 24.00 uur. Zie ook 
www.villa-westend.nl.

Vrijdag
15 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg Velserbroek. Geopend 

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Cameraman/vrouw
worden?

Mail naar:
nieuws@rtvseaport.nl

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Villa’s Culinair Wijntheater 
bij Villa Westend in Velserbroek. 
Van 12.00 tot 24.00 uur. Zie ook 
www.villa-westend.nl.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van dieren 
in ons land. Van 13.30 tot 15.30 
uur Vakantieknutselen. Kos-
ten 1,50 bovenop de entreeprijs. 
Groot insectenhotel 5,-.
Workshop ‘Beelden maken’ bij 
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Van 13.00 
tot 16.00 uur. Zie ook www.in-
formatieboerderijzorgvrij.nl.
Braziliaanse muziek door Duo 
Corcova in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Frank Boeijen. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Timbuktu’. Aan-
vang 20.30 uur.

Actie van Patrick van Keulen
Jos Montijn wint 

weekend Ford Mustang
IJmuiden - De Ford Mustang-
actie die Patrick van Keulen 
Mannenmode & Casual Jeans 
in samenwerking met Autoscha-
debedrijf Kasius in Velserbroek 
heeft georganiseerd, is gewon-
nen door Jos Montijn uit Sant-
poort-Noord. Hij rijdt tijdens de 
Pinksterdagen rond in een vuur-

rode cabriolet en mag bovendien 
overnachten in een Fletcher Ho-
tel naar keuze. De winnaar, die 
regelmatig bij Van Keulen win-
kelt, ontving de cheque uit han-
den van Kasius-vestigingsmana-
ger Timo Lowie. Op de foto van-
af links Timo Lowie, winnaar Jos 
Montijn en Patrick van Keulen.

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
12 mei houdt Bas von Benda-
Beckmann de lezing De Velser 
Affaire in ’t Brederode Huys. 
Bas von Benda-Beckmann zal 
in zijn lezing ingaan op zijn on-
derzoek naar de Velser Affaire 
en de oorlogsgeschiedenis van 
Velsen, Santpoort en IJmuiden. 
Hij zal o.a. stilstaan bij de the-
orie dat de Nederlandse auto-
riteiten communisten zouden 
hebben verraden aan de Duit-
sers. In hoeverre was er sprake 
van collaboratie bij de Velsen-
se politie? 
Hoe ver reikte het anticom-
munisme van conservatie-
ve verzetscommandanten zo-
als de Haarlemse substituut-
officier van Justitie Nico Sikkel 
(de zwager van minister-presi-
dent Gerbrandy). Klopt het dat 
conservatieve verzetscomman-
danten inderdaad communisti-
sche verzetsmensen als Hannie 
Schaft aan de Duitsers heb-
ben verraden? Bas von Ben-
da-Beckmann is historicus en 
doceert aan de universiteit van 
Amsterdam. In 2010 promo-
veerde hij op een proefschrift 
over de Duitse geschiedschrij-
ving over de geallieerde bom-
bardementen. Daarna wijdde 
hij zich tot 2013 aan zijn onder-
zoek naar de Velser Affaire. Het 
resultaat daarvan verscheen in 
november 2013 onder de titel 
‘De Velser Affaire; een omstre-
den oorlogsgeschiedenis’. De 
lezing duurt van 20.00 tot 22.00 
uur en de entree bedraagt 6 
euro. Zie ook www.santpoorts-
belang.nl.

Lezing over 
Velser Affaire 



ZorgSpecialist Loop
Velsen-Zuid - De 7e editie van 
de ZorgSpecialist Loop zal op 
zondag 17 mei wederom ge-
organiseerd worden vanuit en 
rondom het stadion van SC Tel-
star. De deelnemers zullen van-
uit het stadion van start gaan en 
worden na hun sportieve presta-
tie door de supporters vanaf de 
tribunes in het stadion getrak-
teerd op een heldenonthaal met 
live entertainment van DJ Miss 
Behave.
Er kan worden meegedaan aan 
drie afstanden: 1,5 kilometer 
kidsrun, 5 kilometer of 10 ki-
lometer. De fraaie route voert 
de lopers onder meer langs de 
landgoederen Schoonenberg, 
Velserbeek, Waterland en Beec-
kestijn. Het startschot van de 1,5 
kilometer zal om 10.15 uur klin-
ken voor de 5 en 10 kilometer zal 
dat om 11.00 uur zijn waarna de 
deelnemers het stadion verlaten 
en beginnen aan hun sportieve 
prestatie. Kosten voor de loop 
bedraagt 4 euro voor de 1,5 ki-
lometer kidsrun, 9,50 euro voor 
de 5 kilometer en 11 euro voor 
de 10 kilometer. Kinderen woon-
achtig in de gemeente Velsen 
krijgen 2 euro korten op de kids-

run en kunnen dus deelnemen 
voor 2 euro.
Iedereen die deelneemt aan de 
Kidsrun heeft gratis toegang tot 
het Telstar Thuis in de Wijk Fun-
dorp!
In het Fundorp kun je je verma-
ken op één van de spingkussen, 
voetballen in een panna kooi en 
een stormbaan trotseren. Daar-
naast krijg je ook nog eens op 
vertoon van je startnummer 50% 
korting voor het disco zwemmen 
van vrijdag 29 mei bij zwembad 
De Heerenduinen. Dus ben je 
tussen de 6 en 14 jaar en hou je 
van lekker hardlopen en zwem-
men schrijf je dan snel in voor 
de kidsrun van de ZorgSpecia-
list Loop!
Voor bedrijven bestaat de mo-
gelijkheid om met een busi-
nessteam deel te nemen aan 
de 5 of 10 kilometer. Business-
teams worden ontvangen in een 
luxe bedrijvenruimte in het Sta-
dion en voorzien van een hapje 
en een drankje. 
De voorinschrijving is geopend 
tot en met maandag 11 mei, in-
schrijven is mogelijk via: www.
zorgspecialistloop.nl hier vind u 
ook alle relevante informatie.

Welke kok 
komt koken in 
de Hofstede?

Velserbroek - Wijkcentrum de 
Hofstede zoekt vrijwilligers die 
de rol van kok op zich willen ne-
men.  De Hofstede is de ontmoe-
tingsplaats van senioren in Vel-
serbroek. Aan de maaltijd nemen 
per keer ongeveer 60 mensen 
deel. Vind je het leuk om te ko-
ken en dat ook te doen voor een 
grotere groep? Dan is dit wellicht 
een leuke mogelijkheid om je cu-
linaire kunsten uit te leven in de 
keuken van dit wijkcentrum. De 
dagen waarop gekookt wordt 
zijn iedere vrijdag en elke derde 
dinsdag van de maand. Op vrij-
dag eten de mensen om half één 
’s middags en op de genoemde 
dinsdag om half zes ’s avonds. 
De tijdsbelasting die hiermee ge-
paard gaat, bedraagt zowel op 
de vrijdag als de dinsdag 5 uur 
plus wat tijd voor het doen van 
inkopen. Je werkt van negen uur 
in de ochtend tot twee uur in de 
middag. Op de dinsdag wordt 
je verwacht om half drie ’s mid-
dags en werk je idealiter door tot 
half acht in de avond. Wat zit er 
nog meer in het takenpakket als 
kok? Hiertoe behoort het samen-
stellen van het menu één keer in 
de twee maanden met de andere 
koks. Je verricht, als gemeld ook 
de inkopen voor je eigen kook-
dag. Verder vloeit eruit voort dat 
je de maaltijden voorbereidt en 
bereidt. Als laatste taak stuur je 
als kok eveneens een aantal vrij-
willigers aan die in de keuken 
werkzaam zijn. Wellicht vraag 
je je nu  af uit hoeveel vrijwilli-
gers het team bestaat dat tijdens 
de maaltijd alles verzorgt. Van-
zelfsprekend de kok en daar-
bij zijn er een viertal keukenme-
dewerkers en uitserveerders ac-
tief. Het gehele team wordt ge-
completeerd door een drietal af-
wassers. Naast het feit dat je, als 
je van koken houdt, je hierin je 
culinaire ei kunt leggen, vervult  
het eten voor de oudere mede-
mens voor hen ook een socia-
le rol. De eters ontmoeten ande-
re mensen en daarom is de Open 
Tafel maaltijd een probaat mid-
del om eenzaamheid te bestrij-
den. Kortom het koksmes snijdt 
aan twee kanten! Voor informa-
tie kun je contact opnemen met 
Marcel Stam: 023 5386528.

Veel remises in onderlinge 
competitie bij DCIJ

IJmuiden - Met de finish in zicht 
wordt de strijd om een plaats in 
het eerste tiental alsmaar heviger.
Gedoodverfde favorieten moeten 
onverwacht punten afstaan aan 
minder getalenteerde tegenstan-
ders. Jacqueline Schouten was de 
favoriet voor de overwinning toen 
zij aantrad tegen haar zuster Nico-
le. Maar Jacqueline stuitte op hef-
tige weerstand en kreeg nauwe-
lijks vat op het spel van haar zus. 
Een vechtremise was het uiteinde-
lijke resultaat. Harrie van der Vos-
sen is in de vorm van zijn leven. 
Strijdlustig verwerft de veteraan 
een plaats in het eerste.
Zelfs de primus inter pares bij 
DCIJ,Casper Remeijer, slaagde 
er niet in vat op het spel van de 
slim spelende Van der Vossen te 
krijgen. Meer dan een puntende-
ling zat er voor Remeijer niet in. 
Winst was er in deze ronde voor 

Stijn Tuijtel die Willem Winter aan 
de zegekar bond nadat Winter in 
het eindspel een opgelegde remi-
se miste. Jesse Bos toonde zich 
duidelijk de sterkste in de con-
frontatie met Bram van Bakel. Een 
opsluiting had verstrekkende ge-
volgen en Bos zette het voordeel 
knap om in winst. Daarna vielen 
er alleen nog maar remises. Hoe-
wel Cees van der Vlis op rand van 
de afgrond balanceerde kon hij te-
gen Conall Sleutel nog net remi-
se maken. Bij Jan Apeldoorn tegen 
Jan Maarten Koorn deed zich een 
opmerkelijk incident voor. In een 
stand waarin niets aan de hand 
was gaf Apeldoorn zich gewon-
nen. Koorn wenste geen gebruik 
te maken van deze vergissing en 
stelde voor gewoon verder te spe-
len. De partij eindigde in remise. 
Piet Kok en Klaas de Krijger deel-
den na vier uur spelen de punten.

Nostalgisch Circus Sijm 
weer in Velserbroek
Velserbroek - Dit jaar viert Circus 
Sijm haar 15-jarig jubileum.  Het 
circus heeft in de loop der jaren 
met succes een geheel eigen stijl 
ontwikkeld: een aantrekkelijk to-
taalplaatje met verzorgde blauw/
gele wagens, fonkelende lamp-
jes, gepoetste schoenen, mooie 
kostuums, verrassende acts en 
enthousiaste artiesten. De eerste 
voorstelling op het Vestingplein te 
Velserbroek is op donderdag 14 
mei om 19.00 uur. Op vrijdag 15 
mei, zaterdag 16 mei en zondag 17 
mei is er dagelijks een voorstelling 
om 13.30 uur.
Sijm is een circus als een luxe ver-
pakte bonbon. Puur ambachte-
lijk, maar ook theatraal, klassiek 
vol vakmanschap en passie.  Niet 
voor niets heeft deze jubileumpro-
ductie de titel ‘Diamonds, een ju-
weel van een voorstelling’.
Als het licht dooft, komt het en-
semble tot leven. De spreekstal-
meester, de clown, de gespierde 
acrobaten, de goochelaars en de 
jongleur. Veronika Faltiny is een 
showgirl in optima forma. Maria 
Bizzarro zorgt ervoor dat het pu-

bliek op het puntje van de stoel 
komt te zitten wanneer zij ge-
vaarlijke balansen uitvoert met 
scherpe zwaarden. Natuurlijk valt 
er ook genoeg te lachen. Dit jaar 
maakt de muzikale clown Paolo 
Ernesto deel uit van het gezel-
schap. Niet voor niets trad hij de 
afgelopen jaren met groot succes 
op in heel Europa. Duo Paschenko 
wordt gevormd door twee kracht-
patsers. Zij brengen lucht- en 
krachtacrobatiek van het hoog-
ste niveau. The Skating Ernesto’s 
hebben rolschaatsen tot kunst 
verheven. In hoog tempo halen 
zij de meest bijzondere trucs uit. 
Jasper Bolechowski brengt naast 
een verrassend diabolonummer 
ook een spraakmakend nummer 
in de nok van de tent  aan de so-
lo-trapeze. Natuurlijk mogen die-
ren ook dit jaar niet ontbreken. 
Duiven, konijnen, honden en pa-
pagaaien maken hun opwachting 
in de buitengewone Magic show 
van Alex Sijm. Kortom, ook in 2015 
laat Circus Sijm de nostalgie van 
het Klassieke reizende circus her-
leven. Zie ook www.circussijm.nl.

Noordhollandse 
Vrouwenvoetbaldag

Velsen-Zuid - Vrijdag was het 
de Noordhollandse Vrouwen-
voetbaldag. Voor de Witte Leeu-
winnen van Telstar een reden 
voor een feestje. Voor de jeugd 
is het ‘s middags al begonnen op 
het voorplein van het Telstarsta-
dion.
Er waren diverse activiteiten, zo-
als doelschoppen op een pop en 
een snelheidmeter om te zien 
hoe hard de dames trappen. In 
drie pannakooien is het straat-
voetbal uitgebreid geoefend. In 
een van de pannakooien was 
Rocky aanwezig. Zij is de bes-
te straatvoetbalspeelster en hét 
gezicht van de KNVBvoor het 
straatvoetbal. Rocky gaf geen 
ingewikkelde uitleg, maar heeft 
voornamelijk gevoetbald tegen 
en met lokale meiden. Hiermee 
gaf ze een praktijkles in voet-
ballen, maar ook gaf ze de ruim-
te aan de meiden. Ze trok hier-

mee uiteraard veel aandacht en 
er werd flink gewisseld om ie-
dereen de kans te geven om met 
Rocky te spelen.
‘s Avonds speelden de Witte 
Leeuwinnen tegen het vrouwen-
team van Ajax. De uitslag wordt 
later bekend. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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Velsen - De ruim 40 leden van het 
Velser Seniorenkoor Vitaal zijn op 
zoek naar enthousiaste zangers 
en zangeressen die willen hel-
pen om van het 50-jarig jubileum 
een feest te maken. Dit feest vie-
ren zij op 15 november 2015 met 
een spetterend jubileumconcert. 
De koorleden zijn tussen de 61 en 
92 jaar ‘jong’. Voelt u zich aange-
sproken, kom eens luisteren. Zij 
repeteren iedere woensdag van 
09.30 tot 11.45uur in De Brul-
boei, Kanaalstraat 166. Deelname 
als projectzanger(es) kost 1 euro 
per keer. Informatie: Mary Kok, te-
lefoon 0255-517392 of Lieke van 
Anholt, telefoon 0255-518876.

Vitaal zoekt 
(project)zangers

Santpoort-Zuid - Biljartvereni-
ging Velsen wil alle lezers van de-
ze krant de mogelijkheid geven 
om kennis te maken met biljar-
ten. Dit doen ze door eenmalig 
gratis biljartles te geven door een 
officiële biljartinstructeur. Het 
maakt niet uit of u al kunt biljar-
ten of niet. Het prachtige biljartlo-
kaal beschikt over drie zeer goed 
onderhouden Wilhelmina biljart-
tafels. Biljartvereniging Velsen is 
gevestigd aan de achterkant van 
het voormalige oude badhuis aan 
Wüstelaan 79 te Santpoort-Zuid. 
Heeft u interesse in een gratis bil-
jartles, neem dan contact op met 
Onno Dekker, via 06 -15316378.

Biljartles bij 
BV Velsen

Driehuis - Hoewel de vrouwen 
van Velsen al geplaatst zijn voor 
de nacompetitie voor promotie 
naar de hoofdklasse, heeft het ook 
nog eens de derde plaats weten 
te veroveren. In Roelofarendsveen 
werd Alkmania met 1-3 verslagen. 
Alle doelpunten vielen in de twee-
de helft. Het was Rona Mosterd 
die vlak na rust twee keer scoor-
de, na te zijn bediend door Man-
dy Brummelkamp en Rachel Jan-
sen. Na de 2-0 kreeg Velsen en-
kele kansen de score verder uit te 
bouwen, maar vond het keer op 
keer de keepster op het pad. Alk-
mania scoorde vlak voor tijd nog 
de aansluitingstreffer, maar kon 
niet lang genieten van de treffer. 
Rona Mosterd strafte vanaf de af-
trap een zwakke terugspeelbal af 
en kon doordoor haar 4e hattrick 
van het seizoen bijschrijven. Aan-
voerder Samira Grannetia toonde 
zich gelukkig. ,,Voor aanvang van 
het seizoen had ik gehoopt dat we 
boven de degradatiestreep zou-
den blijven. Nu zijn we bekerfi-
nalist en spelen we nacompetitie 
voor promotie. We zijn enorm ge-
groeid en ik ben super trots.’’

Velsen legt 
beslag op 

derde plaats

Diamantroof bezorgde 
Duitsers waardepapieren

Driehuis - Driehuizenaar Paul 
Post kwam min of meer toeval-
lig op dit spoor toen hij, na zijn 
pensionering, een stamboom van 
zijn familie wilde opzetten. ,,Bij 
het doornemen van de spullen 
uit de nalatenschap van mijn va-
der, stuitte ik op een aantal za-
ken waar ik me tot dat tijdstip niet 
zo in had verdiept. Er was onder 
meer een dagboek uit zijn oor-
logsperiode, maar ook vond ik een 
envelop met daarin een document  
van drie medewerkers van het 
Rijksbureau voor Diamant en één 
van die medewerkers was mijn va-
der’’, begint Paul Post zijn verhaal. 
Wat was er destijds aan de hand? 
Diamanten van de Amsterdam-
se joodse diamantairs waren be-
langrijk voor de Duitse bezetter. 
Ze zorgden voor miljoenen aan 
buitenlandse deviezen die nodig 
waren voor de Duitse oorlogsma-
chine. De Duitsers zetten daarom 
voor de diamantroof uit Amster-
dam in 1942 operatie-Bozenhardt 
op. De broers Bozenhardt waren 
diamantairs uit Hamburg en ves-
tigden zich, in opdracht van de 
Nazi’s, in Amsterdam om diaman-
ten op te kopen. De veelal joodse 
diamantairs werden gedwongen 
om te verkopen zonder dat ze aan 
de opbrengst konden komen. Bo-
vendien konden diamantairs het 
leven redden van familie en dier-
baren, zo werd ze voorgespiegeld. 
Maar toen de Duitsers de meeste 
diamanten in handen dachten te 
hebben, werden de betrokken di-
amantairs alsnog opgepakt en ge-
deporteerd.
Post vervolgt: ,,Zo verdween voor 
miljoenen guldens aan diamanten 
uit Amsterdam, maar de Duitsers 
waren op dit gebied ook actief 
in onder meer België en Frank-
rijk, dus de uiteindelijk opbrengst 
moet enorm zijn geweest. Maar 
waar het document van mijn vader 
op sloeg was het feit dat  van de 
ingezamelde diamanten inclusief 
de voorraad van de Amsterdamse 
Bank, totaal 71.500 karaat dat ge-
lijk staat aan zo’n veertien kilo aan 
gewicht!, maar een gedeelte te-
ruggevonden is. Uiteindelijk blijkt 
ongeveer 21.000 karaat te zijn 
‘verdwenen’. Dat dit zou kunnen 
gebeuren hadden mijn vader en 

zijn collega’s destijds al zien aan-
komen, maar hun waarschuwin-
gen richting de autoriteiten wer-
den in de wind geslagen.’’
De vraag waar die verdwenen dia-
manten gebleven zouden kunnen 
zijn, heeft mij vanaf het begin be-
zig gehouden en sinds die tijd ben 
ik op zoek naar het verhaal ach-
ter die brief. Ik ben in de archieven 
gedoken van Nederland, Zwitser-
land en de Verenigde Staten om 
te weten te komen wat er met die 
verdwenen diamanten gebeurd 
zou kunnen zijn waar mijn vader 
zich in de oorlog zo’n zorgen over 
maakte. Zo’n 70 jaar na deze ge-
beurtenissen valt het bepaald niet 
mee om toegang te krijgen tot ar-
chieven en instanties, zeker niet 
als je dit allemaal als privé per-
soon probeert uit te zoeken. 
Maar in de Zwitserse archieven 
stuitte ik uiteindelijk op de naam 
van ene Friedrich Kadgien die, 
na verder onderzoek, zeer waar-
schijnlijk betrokken is bij deze di-
amantroof. Hij bekleedde een ho-
ge positie in de oorlog en was on-
der meer financieel adviseur van 
Göring. Alles wijst erop dat hij, te-
gen het einde van de oorlog, mét 
de diamanten naar Zwitserland is 
uitgeweken. Weliswaar is hij na de 
oorlog door de geallieerden ver-
hoord, maar men zag blijkbaar 
geen aanleiding om hem te ver-
oordelen ofwel er speelden wel-
licht zulke grote belangen dat 
men hem heeft laten lopen.
Uit andere archieven heb ik bo-
ven water gehaald dat hij, samen 
met twee compagnons, in Zwit-
serland een bedrijf (Imhauka) op-
richtte met dochterondernemin-
gen in Tanger, Buenos Aires en 
Rio de Janeiro en dat hij waar-
schijnlijk de wijk heeft genomen 
naar Zuid-Amerika. Maar dan 
loopt het spoor voor mij dood en 
een overlijdensakte, Kadgien zou 
nu 107 jaar oud zijn, is niet te vin-
den. Bovendien weigeren de be-
treffende landen verdere informa-
tie of men hult zich in stilzwijgen. 
Deze zaak intrigeert mij in hoge 
mate en daarom ga ik door met 
mijn onderzoek naar de verdwe-
nen diamanten’’, besluit Paul Post 
zijn verhaal, gezeten achter een 
grote stapel dossiers.

Deze zomer start aanleg 
spooronderdoorgang

Velsen - BAM gaat naar ver-
wachting komende zomer star-
ten met de bouw van de onder-
doorgang voor HOV Velsen on-
der de spoorlijn Haarlem-Bever-
wijk. 
Binnen dit HOV Velsen deelpro-
ject (deelproject 4) gaat de bus-
baan naast de spoorbaan ook 
de Ecologische Verbindingszo-
ne Driehuis-Spaarnwoude door-
kruisen. Bij de uitwerking van het 
ontwerp van de onderdoorgang 
is daarom rekening gehouden 
met watergangen, beplanting en 
het creëren van faunapassages. 
Aan weerszijden van de onder-
doorgang komen groenstroken. 
Deze ‘ecologische verbindings-
stroken’ bieden dieren de mo-
gelijkheid om gemakkelijk vanuit 
het duingebied richting Spaarn-
woude over te steken. Ook ko-
men er doorgangen voor onder 
andere vleermuizen en padden. 
In opdracht van provincie Noord-
Holland heeft adviesbureau 
RAAP archeologisch onderzoek 
gedaan op de locatie waar de 
onderdoorgang gaat komen. Uit 
dit onderzoek kwam naar voren 
dat er kans bestaat dat er ar-

cheologische waarden aanwe-
zig zijn. Als gevolg hiervan wor-
den de graafwerkzaamheden, 
om de onderdoorgang te realise-
ren, onder archeologische bege-
leiding uitgevoerd. Dit betekent 
dat eventueel aanwezige archeo-
logische vondsten worden gedo-
cumenteerd, ontgraven en veilig-
gesteld. 
Een gedeelte van de nieuwe bus-
verbinding komt op het voorma-
lige spoortraject te liggen, tussen 
de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Troelstra-
weg/Plein 1945 in IJmuiden. Om 
op dit deel daadwerkelijk te kun-
nen starten met de aanleg van 
de busbaan moet het nieuwe 
bestemmingsplan definitief zijn. 
Daarvoor wordt gewacht op een 
uitspraak van de Raad van Sta-
te. Naar verwachting zal er rond 
de zomerperiode een uitspraak 
zijn. Voorbereidende werkzaam-
heden kunnen, binnen het huidi-
ge bestemmingsplan, in afwach-
ting van de uitspraak wel alvast 
beginnen. Eerder is in maart de 
opdracht van deelprojecten 1 
&5 gegund aan Heijmans We-
gen B.V.

Zonnepanelen op kerk 
via Energiek Velsen
Velserbroek - Vorige week 
woensdag zijn er 24 zonnepa-
nelen van ieder 275 wattpiek ge-
plaatst op de kerk Het Kruispunt 
in Velserbroek. 
De kerk had al in 2014 inge-
schreven op de gezamenlijke 
inkoopactie van lokale duurza-
me energiecoöperatie Energiek 
Velsen. Voor de plaatsing moest 
eerst dit voorjaar de dakbedek-
king vervangen worden. Van-
daar dat Velsens bedrijf Sunshi-
ne Solutions/Buijs Electrotech-

niek alsnog nu de panelen ge-
plaatst heeft. Inmiddels worden 
deze weken ook uit de derde in-
koopactie van de coöperatie vol-
op zonnepanelen geplaatst door 
Velsen bedrijf First Energy, va-
rierend van 6 tot 30 panelen per 
huis. Energiek Velsen is er blij 
mee: met deze missie bouwt de 
coöperatie samen met inwoners 
van Velsen gestaag verder om 
meer groene energie op te wek-
ken. 
Zie ook www.energiekvelsen.nl.

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

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

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

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

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

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















7 mei 201524

Speciaal voor Moederdag
Korting op de leukste 

voorstellingen
Velsen - Mocht u zich afvra-
gen: wat geef ik toch op Moe-
derdag cadeau? Dan is het ant-
woord natuurlijk: een spetterend 
en verrassend avondje uit in 
Stadsschouwburg Velsen! Speci-
aal voor Moederdag op zondag 
10 mei hebben zij de drie leukste 
voorstellingen uitgezocht waar u 
met korting naar toe kunt. 
Moeders kunnen op zaterdag 30 
mei (20.15 uur) genieten van on-
vervalste girl power in de moder-
ne revue van de Powervrouwen 
over onder andere mannen, kin-
deren, de overgang en schoon-
moeders. 
Moeders kunnen ook hun hart 
laten verwarmen bij het intieme 
theaterconcert vol klassiekers en 
nieuwe songs van Frank Boeijen 
op vrijdag 15 mei (20.15 uur). 
Zelf zegt hij daarover: ,,Muziek 
kan hoop en geluk bieden, maar 
ook blijdschap en vreugde. Ook 
al is het maar voor een paar uur 
tussen de vier muren van een 
theaterzaal.” Of moeders kun-
nen lachen op dinsdag 9 juni om 

de hilarische relatietips die Huub 
Stapel geeft in ‘MV²’, de opvol-
ger van zijn successhow ‘Man-
nen komen van Mars, vrouwen 
van Venus’. 
Een avond vol praktische tips, 
herkenbare verhalen, mooie ge-
dichten en melancholische lied-
jes. Deze drie speciale voorstel-
lingen voor moeders worden 
aangeboden met een flinke kor-
ting van 5 euro per kaartje*. 
U kunt deze voorstellingen al-
leen online bestellen, kies dan 
prijssoort ‘Moeder’. Als u dat ui-
terlijk dinsdag 5 mei doet, heeft 
u de kaarten op tijd in huis 
om zondag 10 mei uw vrouw, 
(schoon)moeder of oma mee te 
verrassen. 

*Korting geldt niet voor reeds 
gekochte kaarten en/of in com-
binatie met andere acties.

Kaarten voor de speciale Moe-
derdagvoorstellingen zijn uitslui-
tend online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl

Mama-avond 
bij Partou 

Heerenduinweg
IJmuiden - Na het grote suc-
ces van voorgaande jaren or-
ganiseert kinderopvang Par-
tou ook dit jaar weer een leu-
ke mama avond. Op woens-
dagavond 20 mei zullen er ver-
schillende kramen staan, er 
kan worden meegedaan aan 
leuke workshops of een beau-
tybehandeling. Dit allemaal on-
der het genot van een hapje en 
een drankje. Dus (toekomstige) 
moeders en vriendinnen ga ge-
zellig langs om een kijkje te ne-
men! 
De avond start om 19.30 uur 
aan de Heerenduinweg 6c in 
IJmuiden bij kinderopvang Par-
tou. Er zullen kraampjes zijn 
van onder andere: Seven Days 
Fashion, Look Nice, Jettieskidz, 
Picca on Wood, Livin’ Dreams 
(woonaccessoires), Chamu 
met sieraden, Zus en Zo, Bestel 
kinderkleding en meer (spul-
len van Frozen), Daniella Qua-
ijtaal persoonlijk reisadviseur 
van de Travel Club, About Hair 
bij Mandy, Emy’s Beautysalon, 
Oekiemoekie, Melts for Love en 
Boefjes Babystore. 
Voor de behandelingen en 
workshops zijn er inschrijflijs-
ten. Wilt u zeker zijn van een 
plekje, reserveer dan snel door 
te mailen en bellen naar Kin-
derverblijf Partou, Heerenduin-
weg 6c, IJmuiden, 0255-527496 
of mail naar:  teamkdvheeren-
duinweg6c@partou.nl. De en-
tree is gratis,  maar zorg wel 
voor contant geld want er is 
geen pinmogelijkheid. 

IJmuiden - Van maandag 1 tot 
donderdag 4 juni is de avond-
vierdaagse weer in IJmuiden. 
De start is vanuit Zalencen-
trum Velserduin aan Velser-
duinplein 3–5 in IJmuiden. De 
start is voor alle afstanden tus-
sen 18.00 en 19.00 uur. U kunt 
zich inschrijven voor dit wan-
delfestijn bij: mevrouw Boot, 
Gijzenveltplantsoen 135  IJmui-
den, 0255-510085; mevrouw 
Koster, Eenhoornstraat 95,  
IJmuiden, 0255-530640; Speel-
tuin de Veilige Haven, Heeren-
duinweg 6a, IJmuiden, tijdens 
openingsuren of mevrouw Vis,  
J.T. Cremerlaan 10, Santpoort  
-Noord, 023–5378563. Het in-
schrijfgeld bedraagt 4 euro. De 
na-inschrijving begint op 20 
mei  deelname kost dan 5 eu-
ro. Leden van erkende wandel-
sportbonden genieten tijdens 
de voor- en de na-inschrijving 
1 euro korting. Op de eerste 
wandelavond is er ook nog ge-
legenheid om zich in te schrij-
ven. Het kan dan wel gebeu-
ren dat u moet wachten op uw 
beurt.

Avond-
vierdaagse

Herdenking oorlogs-
slachtoffers bij Tata Steel
IJmuiden - Maandag heeft bij 
Tata Steel in IJmuiden de her-
denking plaatsgevonden van al-
le burgers en militairen die sinds 
de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen in oorlogssituaties 
en bij vredesmissies. 
Tijdens de plechtige bijeenkomst 
werd in het bijzonder stilgestaan 
bij de 69 medewerkers van het 
staalbedrijf in IJmuiden die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen. De herdenking 
werd bijgewoond door mede-
werkers en directieleden van Ta-
ta Steel, politici en inwoners van 

de omliggende gemeenten. Een 
leerling van basisschool De Tri-
angel uit Velsen-Noord droeg 
een gedicht voor. 
Hans Fischer, directeur Tata 
Steel in IJmuiden en Chief Tech-
nical Officer van Tata Steel in Eu-
ropa, legde samen met een ver-
tegenwoordiger van de Centra-
le Ondernemingsraad een krans 
bij het oorlogsmonument aan 
de Wenckebachstraat. Ook wer-
den bloemen gelegd bij het ge-
denkteken ter herinnering aan 
de dwangarbeiders uit de oor-
logsjaren. 

Beachvolleybalseizoen 
op 19 mei van start

IJmuiden - Wat is er mooier dan 
met op de achtergrond een on-
dergaand zonnetje, een lekker 
partijtje te beachvolleyballen? 
Dat kan ook dit jaar weer el-
ke dinsdagavond op het IJmui-
derstrand voor strandpaviljoen 
Noordzee (links de strandgang 
op). De beachploeg van Sma-
shing Velsen ’96 zet vanaf 19 mei 
tot medio augustus elke week 
drie netten op. Een ieder is wel-
kom en het is gratis. 
De aanvang is 19.30 uur en er 
wordt gespeeld tot het koud of 
donker wordt. In principe is de 
speelavond de dinsdag, bij slecht 

weer wijkt de groep uit naar de 
donderdagavond. Om 18.00 uur 
staat op www.smashingvelsen.
nl/beachen of het beachen door-
gaat.
De volleyballers hoeven geen lid 
te zijn van de volleybalvereni-
ging. Een beetje techniek is wel-
kom, maar het gaat vooral om 
het plezier en het enthousiasme. 
Carpoolen is wenselijk, voor zo-
wel het milieu als de parkeerkos-
ten. En na afloop kunnen de spe-
lers gezellig samen een warm of 
verfrissend drankje nuttigen. Zie 
ook www.smashingvelsen.nl/
beachen

Koningsspelen bij 
LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Op 24 april zijn op 
het tennispark van LTC De Hee-
renduinen de Koningsspelen ge-
houden. 
Basisschool Het Kompas nam 
met 128 leerlingen deel. De kin-
deren zagen er prachtig uit met 
hun Oranje en rood,wit,blauwe 
kleuren! Op de 12 banen wer-
den verschillende spelletjes ge-
speeld waaronder skilopen, bal-
letje slaan en water overbren-

gen. Tussen de spelletjes door 
kregen de kinderen een versna-
pering aangeboden.
Het Vellesan College samenwer-
kingspartner van LTC De Hee-
renduinen verzorgde de vrij-
willigers waardoor dit allemaal 
mogelijk gemaakt kon worden. 
LTC De Herenduinen hoopt elk 
jaar de Koningsspelen voor een 
school uit IJmuiden te mogen or-
ganiseren!
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Serrarens naar Telstar
Velsen-Zuid - Telstar en Fabian 
Serrarens hebben overeenstem-
ming bereikt over een contract 
van twee seizoenen. De 24-ja-
rige aanvaller komt transfervrij 
over van Almere City FC waar 
zijn contract afl iep.
,,Ik denk dat wij erg blij zijn met 
de komst van Fabian. Met zijn ta-
lent, maar ook ervaring, is hij een 
mooie aanwinst voor de spelers-

groep”, aldus een tevreden Mi-
chel Vonk. 
Serrarens maakt in het seizoen 
2011/2012 zijn debuut in het be-
taalde voetbal. Via Ajax, NAC 
Breda en FC Utrecht kwam Ser-
rarens uit bij Almere City FC. In 
90 wedstrijden kwam hij tot 22 
doelpunten. Serrarens sluit van-
af het nieuwe seizoen aan bij de 
Witte Leeuwen van Michel Vonk.

Velsen - Houd de datum van 15 
mei vrij in uw agenda. Die dag 
zal een team vol regionale ‘Ro-
meinse’ voetballers het in het 
Telstar stadion, dat voor één dag 
wordt omgedoopt tot Colosse-
um Flevum, opnemen tegen de 
Witte Leeuwen van trainer Mi-
chel Vonk.
In de middag zullen alle kinderen 
van 7 t/m 12 jaar uit de regio de 
mogelijkheid krijgen om op edu-
catieve wijze bekend te geraken 
met de Romeinen en hun tradi-
ties. Zo zal er een exercitieoe-
fening plaatsvinden waarbij de 

kinderen de mogelijkheid krijgen 
een marcheertest uit te voeren 
en in het bezit te komen van een 
uniek t-shirt. Scholen zullen be-
naderd worden en ook de regio-
nale kranten zullen de kinderen 
de mogelijkheid geven zich aan 
te melden. Hou de website http://
www.2000jrromeineninvelsen.
nl/ goed in de gaten om jezelf 
op te geven. Vanaf 18.00 uur zal 
de wedstrijd tussen Telstar en 
‘de Romeinen’ plaatsvinden. De 
wedstrijd zal een aantal keer on-
derbroken worden om extra op-
drachten uit te voeren om extra 

punten te verdienen.
Het jaar 2015 is uitgeroepen tot 
‘Romeinenjaar’ in Velsen. Het is 
dan precies 2000 jaar geleden 
dat de Romeinen hun fort ‘Cas-
tellum Flevum’ bouwden aan de 
rand van het Oer-ij. Bij opgravin-
gen tijdens de bouw van de Vel-
ser- en Wijkertunnel zijn er naast 
diverse vondsten uit die tijd 
ook loden slingerkogels gevon-
den van de strijd tussen de Frie-
zen en de Romeinen. Het evene-
ment op 15 mei is een unieke sa-
menwerking tussen Telstar en de 
Stichting Romeinen in Velsen.

Beissel langer in Velsen
Velsen-Zuid - Telstar en Tom 
Beissel hebben overeenstem-
ming bereikt over een contract-
verlenging van twee seizoenen. 
De rechtsback zal daarmee ook 
volgend seizoen actief zijn bij 
de Witte Leeuwen. Michel Vonk 
legt zijn keuze om het contract te 
verlengen uit. ,,Tom heeft dit jaar 

meerdere keren laten zien van 
goede waarde te zijn voor het 
team. Zijn ontwikkeling is goed 
en wij zien de toekomstige sa-
menwerking dan ook positief in.”
Beissel, die bezig is met zijn eer-
ste seizoen bij Telstar, kwam tot 
dusver tot 24 wedstrijden bij de 
Witte Leeuwen.

Telstar trekt Tom 
Noordhoff aan

Velsen-Zuid - Telstar en Tom 
Noordhoff (19 jaar) hebben 
overeenstemming bereikt over 
een contract van een seizoen 
met een optie voor nog een sei-
zoen. De speler die zowel op het 
middenveld als in de verdediging 
uit de voeten kan komt over van 
Ajax waar zijn contract afl iep. 
Noordhoff is een oude bekende 
van de Witte Leeuwen. In 2007 
maakte hij de overstap van de 
jeugd van toenmalig Stormvo-
gels Telstar naar de hoofdste-

delingen. Noordhoff kwam een 
aantal keer uit voor Nederland 
onder 17 en Nederland onder 18. 
In het seizoen 2013/2014 maakte 
hij namens Jong Ajax zijn debuut 
in het betaalde voetbal.
,,Tom is een jongen met veel po-
tentie. Wij zijn blij dat hij ons 
komt versterken het komende 
seizoen en wij hopen dat zijn er-
varing van het trainen en spelen 
bij een topclub goed van pas kan 
komen bij Telstar” aldus trainer 
Michel Vonk.

Vonk verlengt contract
Velsen-Zuid - Telstar en Michel 
Vonk hebben overeenstemming 
bereikt over het verlengen van 
het contract van de trainer met 
twee seizoenen. Vonk zal daar-
door ook de komende twee sei-
zoenen de leiding hebben over 
de Witte Leeuwen.
Pieter de Waard legt de keuze 
voor trainer Vonk uit. ,,Het is be-
langrijk om vastigheid en conti-
nuïteit te hebben. 
Doordat wij tevreden zijn over de 
samenwerking met Michel heb-
ben wij er voor gekozen om het 

contract met twee seizoenen te 
verlengen.’’
Vonk is erg in zijn nopjes met de 
contractverlenging. ,,Het gevoel 
bij Telstar was vanaf het begin al 
goed. Met de staf en de club zijn 
wij een bepaald traject ingegaan 
en het is mooi dat wij dit kun-
nen continueren. Wij hopen vol-
gend jaar de positieve lijn voort 
te kunnen zetten en de weg om-
hoog in te zitten.’’
Michel Vonk is bezig aan zijn 
eerste seizoen bij Telstar. (foto’s: 
Michel van Bergen)

Cadeau voor seizoenskaarthouders

Voor 5 euro naar 
Telstar-Helmond Sport

Velsen-Zuid - Vrijdagavond 
speelt Telstar alweer haar 
laatste wedstrijd van het sei-
zoen. In het eigen Telstar sta-
dion is Helmond Sport te 
gast. Telstar hoopt, samen 
met u, het seizoen feestelijk 
af te sluiten.
 
Alle kaarten voor de wedstrijd, 
Vak A/F en de Oost-tribune, zijn 
beschikbaar voor 5 euro. Jeugd, 
volwassenen en 65+, iedereen 
betaalt 5 euro om de wedstrijd 
bij te wonen. Via deze wijze ho-
pen we met een vol stadion de 
competitie af te mogen sluiten. 

Niet geheel toevallig is 5 ook het 
aantal doelpunten dat Telstar in 
de laatste thuiswedstrijd wist te 
scoren (Telstar–RKC Waalwijk, 
5-0).
De kaarten zijn vanaf donderdag 
tot aan de wedstrijd verkrijgbaar 
bij de stadionbalie en bij de kas-
sahuisjes bij het stadion. Neem 
uw familie, vrienden, collega’s, 
vage kennissen of minnaar mee 
naar de wedstrijd.
Alle seizoenkaarthouders van 
Telstar krijgen na afl oop van de 
wedstrijd bij het verlaten van het 
stadion een cadeau uitgereikt 
bij de verschillende uitgiftepun-

ten. Op vertoon van uw seizoen-
kaart zullen wij u een cadeau 
geven waarmee u de komende 
periode zonder de Witte Leeu-
wen goed door zult komen. Ook 
zal er na afl oop van de wedstrijd 
afscheid worden genomen van 
de vertrekkende spelers op het 
veld.
Kunt u niet aanwezig zijn tijdens 
de wedstrijd, maar bent u wel 
seizoenkaarthouder? Tot en met 
22 mei kunt u op vertoon van uw 
seizoenkaart uw cadeau afhalen 
bij de hoofdingang van het Tel-
star Stadion. Zie ook www.sctel-
star.nl. (foto: Michel van Bergen)

Beissel langer in Velsen
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Kampioensfeest bij Stormvogels?
IJmuiden - Zaterdag 9 mei kan 
Stormvogels zaterdag 1 het kam-
pioenschap behalen in de vierde 
klasse en daarmee promotie af-
dwingen naar de derde klasse. 
Een prestatie van formaat gezien 
de zware concurrentie van VVH 
Velserbroek en VSV. 
Uiteraard dient er dan zaterdag 
wel afgerekend te worden met 
tegenstander HBC zodat de twee 

punten voorsprong behouden 
blijven op VVH. Om 14.30 uur is 
de aftrap van het keurkorps van 
trainer Patrick Engelhart en elf-
talleider Peter Zaaijer. Bij een 
goed resultaat is er na afl oop 
een groots Kampioensfeest op 
Sportpark Zeewijk, met live mu-
ziek een hapje en een drankje! 
Daarbij worden ook de Dames 
1 en Stormvogels 4 betrokken 

voor hun mooie tweede en der-
de plaats in dit seizoen! 
Supporters, sponsoren, leden, 
vrienden van Stormvogels, allen 
zijn welkom. 
Mocht het onverhoopt niet luk-
ken dan zal het feest, wellicht 
met andere emoties, ook door-
gang vinden. Immers, dan is de 
nacompetitie voor promotie be-
reikt!

Velsen ME1 Kampioen

Driehuis - Afgelopen zaterdag 
werden weer bekers uitgereikt: 
de ME1 werd zaterdagmorgen 
op eigen terrein kampioen. Ar-
jan en Toon (de trainer/coaches) 
schonken champagne en zeiden 
zeer trots te zijn op hun meiden. 
En dat waren alle ouders ook. 
Het was nog wel even spannend, 
omdat de nummer 2 (de ME1 van 
OG) met winnen en een doelsal-
do van 7 of meer, nog een heel 
klein kansje had op het afpak-

ken van de titel. Maar zij speel-
den 0-0 en de kanjers van Vel-
sen (die geen enkel risico wilden 
nemen) wonnen met 13-0! Dus 
met twee punten voorsprong een 
dikverdiende kampioen!
De supergezellige groep vrien-
dinnen sluit hun seizoen af met 
een high-tea na de vakantie en 
dan gaan ze op naar het volgen-
de seizoen. Want dit kampioen-
schap proeft naar nog heel veel 
meer.

7 mei 2015

IJmuiden - Opnieuw heeft 
Stormvogels een goed resultaat 
op de mat gelegd. Na het gelijke
spel bij SO Soest en de overwin-
ning op SJC won Stormvogels de 
thuiswedstrijd tegen De Fores-
ters na een heel spannend duel 
met 3-2. 
Ondanks deze zeven punten uit 
drie wedstrijden zijn de Vogels 
lang nog niet veilig. Integen-
deel, het team van trainer Dick-
Jan Ente staat nog steeds op de 
een na onderste plaats en heeft 
op vier teams twee en drie pun-
ten achterstand. 
Zondag 10 mei staat de uitwed-
strijd tegen kampioen De Meern 
op het programma en gezien hun 
resultaat van de laatste wedstrijd, 
t.w. een nederlaag bij SJC, zullen 
er voor Stormvogels mogelijkhe-
den bij deze kampioen moeten 
en kunnen zijn. Een strijdvaar-
dig Stormvogels kwam goed uit 
de startblokken, want binnen ze-
ven minuten krulde Erik Homan 
de bal uit een vrije schop vanaf 
25 meter in de kruising, 1-0. 
Na dit doelpunt bleef Stormvo-
gels de iets betere ploeg, cre-
eerde zich wat kansen en kwam 
13 minuten voor rust op 2-0 toen 
doelman Laagland de bal ver-
keerd weg bokste en daardoor 
voor de voeten van Etkin Zivka-
ra belandde. Zivkara ontdeed 
zich keurig van zijn opponent om 
vervolgens de bal in de uiterste 

hoek te deponeren. Drie minu-
ten voor rust scoorde De Fores-
ters door toedoen van Langen-
burg met een ouderwetse pun-
ter de aansluitingstreffer, 2-1. 
Het eerste gedeelte van de twee-
de helft viel er weinig te genieten 
voor de toeschouwers. Door de 
tegentreffer net voor de rust ging 
Stormvogels krampachtiger spe-
len, want gezien de tussenstan-
den van de concurrenten zou-
den de IJmuidenaren bij een ge-
lijk spel gedegradeerd zijn. Met 
nog een kwartier te gaan kreeg 
Patrick Krop twee opgelegde 
kansen, maar in beide gevallen 
schoot hij te gehaast over. Met 
nog twee minuten op de klok 
kwam De Foresters op gelijke 
hoogte met de Vogels. Een diep-
tepass bereikte invaller Dennis 
Nanne en zijn schot op de paal 
belandde daarna via het lichaam 
van Dennis Verwer ongelukkig in 
het IJmuidense doel, 2-2. 
Op dat moment was Stormvogels 
gedegradeerd. Maar voor Storm-
vogels werd het alles of niets. 
Het werd gelukkig alles, want 
uit een hoekschop van Erik Ho-
man wist Mischa Plug de bal kei-
hard in het doel van De Fores-
ters te koppen, 3-2. Zondag a.s. 
is opnieuw de spanning te snij-
den tegen kampioen De Meern 
en bij de andere vier wedstrijden 
waaraan de degradatiekandida-
ten mee zullen doen.

Stormvogels zondag 
zet zegereeks voort

Velsenoord Dames 1 pakt titel
Velsen-Noord - Afgelopen zon-
dag traden de dames van FC Vel-
senoord en Stormvogels aan in 
een rechtstreeks kampioensdu-
el. Beide ploegen waren na een 
lang en spannend seizoen als 
enige kandidaten overgebleven 
voor de titel. 
Met een verschil van twee ver-
liespunten in het voordeel van 
FC Velsenoord telde voor bei-
de teams maar een ding, winst! 
Dat het kampioenschap op het 
spel stond was van de gezich-
ten en de wedstrijd af te lezen. 
Onder hoge spanning begon-
nen beide elftallen aan de wed-
strijd. Vanaf de eerste minuut 
werd er een felle strijd geleverd 
op het veld. Ook buiten de lijnen 
werd er door meer dan honderd 

supporters intens met de wed-
strijd meegeleefd. Mede dank-
zij de steun van deze supporters 
trokken de dames van FC Vel-
senoord de wedstrijd naar zich 
toe. Het overwicht kon dank-
zij een fantastische en uitblin-
kende sluitpost van Stormvo-
gels niet in doelpunten worden 
uitgedrukt. Naar mate de wed-
strijd vorderde steeg de span-
ning naar het kookpunt. Coa-
ches stonden steeds drukker ge-
barend langs de lijn in de hoop 
de wedstrijd te kunnen beslis-
sen. Deze beslissing leek er een 
kwartier voor tijd bijna te komen, 
maar met een fantastische red-
dingspoging wist een verdediger 
van FC Velsenoord de bal van de 
lijn te halen. Enkele minuten la-

ter in minuut 81, viel dan toch 
de beslissing. Na een scherpe 
steekpass vanuit het middenveld 
wist Jamila Horvath de keeper 
met een wippertje te verschal-
ken en kroonde zij zich uitein-
delijk tot matchwinner. Uitzinnig 
van vreugde werd er door de da-
mes van FC Velsenoord ouder-
wets gestapeld. Na het laatste 
fl uitsignaal barstten het feest en 
de emoties los. Waar bij de thuis-
ploeg de vreugde overheerste en 
bij de uitspelende ploeg de te-
leurstelling. Ondanks de te-
leurstelling ontpopten zij zich 
tot goede verliezers door de te-
genstander netjes te feliciteren. 
Complimenten voor beide ploe-
gen en bedankt voor dit span-
nende slot van de competitie.
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Burgemeester en wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 19 mei 2015 brengt het college 
een bezoek aan Velserbroek om-
dat ze graag in gesprek wil komen 
met bewoners en ondernemers 
die iets willen vertellen over wat 
ze belangrijk vinden in hun direc-
te omgeving.

Burgemeester Franc Weerwind 
fi etst samen met de wethouders 
door de wijk van 13.45 uur tot 15.15 
uur.  Na afl oop is er een gezamenlijke 
afsluiting in Woonzorgcomplex De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 
1991 PT Velserbroek. Hierbij zijn 
alle bewoners uit Velserbroek  van 
harte welkom.

Wilt u het college iets laten zien 
waar u trots op bent of wil u juist la-

ten zien wat  er nog beter kan in uw 
wijk? Dan is dit het moment om u 
aan te melden via communicatie@
velsen.nl of bellen via 140255. Uit al-
le aanmeldingen wordt dan een keu-
ze gemaakt. Wordt uw aanmelding 
gehonoreerd dan krijgt u van te vo-
ren bericht. Vergeet dus niet uw te-
lefoonnummer in uw aanmelding te 
zetten! 

Op de foto (van Reinder Weidijk) 
ziet u van links naar rechts wethou-
ders Ronald Vennik, Annette Baer-
veldt, burgemeester Franc Weer-
wind, wethouders Arjen Verkaik, 
Robert te Beest en waarnemend ge-
meentesecretaris Koen Radstake.

Graag tot ziens in Velserbroek!

Informatieavond evenementen Spaarnwoude
Op dinsdagavond 12 mei organi-
seren de gemeente Velsen en re-
creatieschap Spaarnwoude  een 
informatiemarkt over de moge-
lijke groei van het aantal evene-
menten in Spaarnwoude. Deze in-
formatiemarkt voor de in- en om-
wonenden van Velsen Valley vindt 
plaats tussen 19.30 en 21.30 uur  
bij Villa Westend aan de  West-
laan 41 te Velserbroek.

Om de evenementen in Spaarnwou-

de is altijd veel te doen geweest. 
Meer evenementen zorgen voor 
meer inkomsten waarmee het recre-
atieschap het gebied duurzaam kan 
beheren. Dit jaar zijn er meer eve-
nementen dan vorig jaar. Recreatie-
schap Spaarnwoude en gemeente 
Velsen delen de ambitie om het aan-
tal evenementen in de toekomst  uit 
te breiden. Op 12 mei  is het mogelijk 
een toelichting te krijgen op de plan-
nen van het Recreatieschap en over 
de maatregelen die genomen wor-

den om de overlast te beperken. Ook 
kunt u zich laten informeren over 
het nieuwe bestemmingsplan  voor 
het recreatiegebied dat de gemeente  
nu aan het maken is. 
 
Ook de gemeente Velsen heeft de 
ambitie  het aantal evenementen uit 
te breiden. Dit versterkt het  imago 
van sportieve, actieve en recreatieve 
gemeente. Maar er is een balans  tus-
sen de wens voor uitbreiding en de 
grenzen van lee� aarheid, veiligheid 

en natuur.  De gemeente gebruikt de-
ze informatieavond dan ook om te 
luisteren naar reacties, zodat deze 
bijdragen aan het ontwerpen van een 
nieuw bestemmingsplan voor het re-
creatiegebied. In dit bestemmings-
plan worden de kaders vastgesteld 
waarbinnen de evenementen plaats-
vinden. Het bestemmingsplan stelt 
grenzen aan het aantal evenementen 
en aan het aantal bezoekers per eve-
nement en geeft de grenzen aan van 
het evenemententerrein.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen



Infopagina

7 mei 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |      facebook.com/gemeentevelsen |      twitter.com/gemvelsen7 mei 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |      facebook.com/gemeentevelsen |      twitter.com/gemvelsen7 mei 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |      facebook.com/gemeentevelsen |      twitter.com/gemvelsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
april  2015 tot en met 1 mei 2015 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeewijkplein 2, plaatsen elektrakast 
(30/04/2015) 6748-2015;
Middenhavenstraat 20-1, voort-
zetting gebruik werkplaats 
(23/04/2015) 6618-2015;
Middenhavenstraat 22 A, voort-
zetten bedrijfsactiviteiten 
(24/04/2015) 6646-2015;
Middenhavenstraat 22 D, voort-
zetten bedrijfsactiviteiten 
(24/04/2015) 6640-2015;
Cypressenstraat 1, verplaatsen 

schuur (28/04/2015) 6581-2015;
Edisonstraat 51, plaatsen buitenlift 
woning (29/04/2015) 6658-2015;
James Wattstraat 2, plaatsen aan-
bouw (30/04/2015) 6721-2015;
Middenhavenstraat 22, voortzetten 
bedrijfsactiviteiten (29/04/2015) 
6739-2015;
Kraailook 8, plaatsen aanbouw ber-
ging (26/04/2015) 6474-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren kas en 
lantaarnpaal en wijziging bestem-
mingsplan voor 4 pensionpaarden 
(30/04/2015)
6824-2015;
Paramaribostraat 32, plaatsen dak-
kapel (28/04/2015)  6505-2015;
Kerkerinklaan 66, plaatsen dakop-
bouw (28/04/2015) 6515-2015;

Patriciuslaan 10, doorbreken draag-
muur (26/04/2015) 6472-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, plaatsen be-
schoeiing (28/04/2015) 6593-2015;
Kerkplein 7(gemeentelijk mo-
nument), plaatsen dakraam 
(29/04/2015) 6682-2015.
 
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 56, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (30/04/2015) 
6746-2015.

Velserbroek
Hogemaad 1, kappen boom 
(29/04/2015) 6627-2015;
Zwanebloembocht 156, maken uit-
bouw (voorgevel) (25/04/2015) 
6433-2015.
 
Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, aanpas-
sing kantoorruimte (25/02/2015) 
2798-2015.

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

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Rondweg 20, oprichten bedrijfsge-
bouw (30/04/2015) 2519-2015.

Driehuis
Valeriuslaan 80, wijzigen erker 
(30/04/2015) 3942-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaat-
sen dakkapel (30/04/2015) 4844-
2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
De Zeiler 126, aanbouwen schuur 
(30/04/2015) 3741-2015;
Oostbroekerweg ong., gebruik gron-
den in strijd bestemmingsplan voor 
3 festivals (28/04/2015) 3141-2015;
Hollandse Aak 17, plaatsen dakka-
pel achtergevel (30/04/2015) 4330-
2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15, plaatsen 
noodtrap (28/04/2015) 3537-2015;
Lierstraat 93, plaatsen over de nok 
dakkapel (30/04/2015) 3769-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Santpoort Jazz, 4 en 5 september 
2015, plein voor café Bartje Hoofd-
straat 150 te Santpoort-Noord 
(29/04/2015) u15.002888;
Sportverenigingen dag op 30 
mei 2015, in winkelcentrum en 
op Vestingplein te Velserbroek 
(29/04/2015) u15.003321
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