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70 jaar vrijheid gevierd

IJmuiden - ‘Eén koers, één
strijd, de vrijheid’. Dat zijn
de woorden die op het herdenkingsmonument op Plein
1945 te lezen zijn. Dinsdagmiddag 5 mei werd op deze plek een feestelijke middag gehouden ter ere van de
70ste Bevrijdingsdag.

Suomi-lopers kwamen met een
fakkel uit Wageningen, waarmee
burgemeester Weerwind het Bevrijdingsvuur in IJmuiden ontstak. 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 verschillende pagodetenten waar spelletjes gedaan konden worden en
in de Burgerzaal van het stadhuis was die middag een expositie van leerlingen van het Vellesan College en draaide non-stop
een film over de Bevrijding. (foto:
Reinder Weidijk)

Stormvogels (zat.) - HBC
Deze advertentie is aangeboden door:

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

volgende
WeeK In
de KRAnT
Lipoedeem verhelpen, Ralph Moorman vertelt

Weer overval Dokweg
IJmuiden - Het overvallenteam van de politie heeft een
onderzoek ingesteld naar een
overval die vorige week donderdagnacht plaatsvond bij
een horecagelegenheid in de
Kromhoutstraat.

Velsen herdenkt doden

velsen - Dinsdag werden op verschillende plaatsen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. 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)

Om 00:22 uur kwam de melding
bij de politie binnen dat een personeelslid van het horecabedrijf
was overvallen door twee gewapende mannen. De daders waren gevlucht in de auto van het
overvallen personeelslid. De politie ging met meerdere eenheden en de politiehelikopter die
reeds in de buurt was, naar de
plaats delict.
Door de politie werd in de directe omgeving de auto van de
man teruggevonden op de kruising van de Dokweg met de Ampèrestraat: de twee verdachten
bleken hier vandaan uit de auto te zijn gevlucht. Een hondengeleider heeft met zijn politiehond gezocht in de omgeving,
maar helaas werden de overvallers niet meer aangetroffen. De

rechercheurs van het overvallenteam zijn dan ook op zoek naar
mensen die mogelijk iets gezien
hebben van of informatie hebben over de gewapende overval
in de Kromhoutstraat, die plaatsvond tussen 00:10 en 00:22 uur
en werd gepleegd door twee
mannen. Ook informatie over de
auto die de daders achter hebben 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 incidenten, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met
het overvallenteam via 09008844 (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 lichamelijk gewond, maar het is
overduidelijk dat dit soort zaken
een grote impact hebben op de
benadeelden.
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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 programma’’, aldus Rob. ,,Alleen dat al bevestigt dat we goed bezig zijn.’’
De opnamedag is ondertussen
geweest en de gezonde spanning is er nu wel af. Leon: ,,Elke dag adviseren wij er flink op
los met het nodige zelfvertrouwen, maar ineens die camera erbij 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 resultaat. Ongeacht of het gaat om
een nieuwbouwwoning, verbouwing of het oprichten van een bedrijfsgebouw. Het team van deskundigen beheerst alle facetten
van het bouwproces: van haalbaarheid, bouwkosten, ontwerpen, vergunningen, bestekken,
aanbesteding tot directievoering.
Het advies van HHBK geeft vertrouwen 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 dagelijkse werkzaamheden ongestoord door kunnen gaan. De
leus van HHBK: Uw idee is onze
zorg! Zie ook www.hhbk.nl.

Alzheimer Café IJmuiden
IJmuiden - Dinsdag 12 mei is er
weer een Alzheimer Café in IJmuiden. Er is dan een theatervoorstelling over dementie en de confrontaties, uitgevoerd door Marijke Kots. Zij heeft al meerdere voorstellingen verzorgd, die laten zien welke impact dementie
kan hebben in het dagelijks leven. Confrontaties en misverstanden werden uitgebeeld, die kunnen ontstaan in de wachtkamer
van een huisarts of tussen moeder en dochter. Deze keer wordt
er een persoon met dementie gespeeld die bij de gemeente naar
verschillende loketten wordt verwezen. Heeft u wel eens iets dergelijks meegemaakt en wat is het
beste om op zo’n moment te doen?
Na de voorstelling is er tijd om

met gespreksleider Ada Schuurman (Zorgbalans) ervaringen en
tips uit te wisselen. Wilt u aanwezig zijn bij deze voorstelling en vervolgens napraten? GA naar het het
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek 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 geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren. De toegang
en het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. Bezoekers krijgen informatie
van hulpverleners en van mensen
die uit eigen ervaring spreken. Er
is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na te lezen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

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.
Afgelopen zaterdag vond de
KNRM Reddingbootdag 2015
plaats. Bij de 45 reddingstations aan de Nederlandse Noordzee-, Wadden- en IJsselmeerkusten konden donateurs en belangstellenden een kijkje nemen
bij de Redding Maatschappij.
Ook het KNRM station IJmuiden 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 varen op één van de bij IJmuiden
gestationeerde
reddingboten:
de Johanna Louisa, de Koos van
Messel of de nieuwste aanwinst
Nh1816. Gehesen in een reddingvest genoten velen van een
tochtje door de haven, tussen de
pieren door en op zee. Een prima gelegenheid om ‘s met eigen
ogen IJmuiden vanaf het water
te zien!
Op de kade was voor de land-

rotten ook veel te bleven. Kinderen konden zich vermaken in de
kinderhoek met springkussen en
schminken, maar voor de meesten was het zelf mogen spuiten
met een brandweerslang, achter het stuur plaatsnemen van
een waterscooter of stoere auto en het zwemmen in een overlevingspak toch aantrekkelijker.
Bezoekers lieten zich voorlichten over het werk van de Redding Maatschappij bij informatiekramen, lezingen, films en het
zelf mogen rondkijken. Op de
kade gaven de brandweer, politie en ambulance demonstraties.
Onder het genot van live muziek
kreeg ook de inwendige mens
genoeg aandacht bij de koffiecorner, de ijsjeskar en de viskramen. Rond kwart voor drie
werd het publiek getrakteerd op
een demonstratie van een zogenaamde ‘hoist’ boven de vissershaven. 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 dagje spelevaren, maar deze dagen
zijn broodnodig voor de KNRM
om donateurs te trekken. Het
vaak gevaarlijke werk van mensenredders op zee vindt zonder
subsidies plaats.

‘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 Stahievitch, een feestelijk concert in
het jarige Mosterdzaadje. Uitgevoerd worden Mozart, Schumann,
Brahms en Wieniawski. De twee
topmusici samen te zien werken
is al een feest op zich. De Volkskrant noemde Tosca Opdam, winnares van het Oscar Backconcours,
een ‘overrompelende muzikale persoonlijkheid’. Er is die avond ook
heel wat te vieren. Ten eerste dat het
32 jaar geleden was dat het eerste
concert plaatsvond in ‘t Mosterdzaadje en ten tweede dat Pim jarig
is. Geopend wordt met de bloedmooie 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 roman 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 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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Santpoortse
Boerenmarkt

Velserbroek - Op zaterdag
30 mei organiseert winkelcentrum Velserbroek haar jaarlijkse (Sport)verenigingendag. Dit
maal in samenwerking met de
organisatie van 25 jaar Polderhuis. Van 11.00 tot 15.00 uur presenteren verschillende verenigingen uit Velserbroek en omstreken zich met kraampjes,
workshops en demonstraties. De
kinderen kunnen onder leiding
van BMX-stunter Patrick Smit
deelnemen aan een BMX-workshop en genieten van zijn spectaculaire optredens.
Nomineer jouw Sportheld en win
voor je vereniging een mooi bedrag van 350, 150 of 100 euro.
Voorwaarden: de sportheld moet
lid zijn van een Sportvereniging

uit de gemeente Velsen, een bijzondere prestatie hebben geleverd als sporter, coach of vrijwilliger en aanwezig zijn op zaterdag 30 mei om 14.00 uur in winkelcentrum Velserbroek voor de
prijsuitreiking.
Inzenden kan tot en met 20 mei
via www.facebook.com/winkelcentrumvelserbroek
Wil jij je vereniging presenteren
aan de bezoekers van winkelcentrum Velserbroek? Stuur dan
voor 23 mei een mail naar winkelcentrumvelserbroek@gmail.
com
Deelnemers kunnen een gratis
kraam reserveren. Uiteraard is
er ook ruimte voor demonstraties en workshops op het centrale podium.

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 zaterdag 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 Fleuristen. En professionele foto’s
worden gemaakt door Anja Vogel Fotografie. Tijdens de high
tea krijgen de gasten zomerse
trends te zien. Klanten krijgen bij
besteding vanaf 50 euro een leuke mode-accessoire.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Meedoen kan alleen door vooraf 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 Kennemerlaan 94-96 in IJmuiden.

Rommelmarkt
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 liggen met van alles en nog wat.
Wie ook zijn overtollige spullen
aan de man wil brengen kan een
kraam huren. Bel voor meer informatie of reserveringen voor
een kraam, 0255-533233 of 0610475023. De volgende markten
zijn op: 6 juni, 4 juli, 18 juli tijdens
de jaarmarkt, 1 augustus, 22 augustus en 5 september.

Woninginbraak

www.
www.

Santpoort-Noord - Op 14 en
15 mei wordt er op het terrein
van Groenbasis voor de derde
keer een Boerenmarkt georganiseerd. Op de mooie, landelijke
locatie staan weer lokale en pure
kwaliteitsproducten van de boer.
Groente , eieren, kaas, worst, honing etc. Ook bieden plaatselijke
volkstuinders onder andere zelfgemaakte jam en pompoenpiccalilly van eigen tuin aan. Op de
Smikkeltuin, onderhouden door
mensen met een beperking van
‘De Waerden’ zijn er volop verkoopactiviteiten van hun, deels
zelf geteelde, producten. Sterrenkok 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 bijzondere 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 welkom op de Santpoortse Boerenmarkt! Tip: Kom op de fiets! De
Boerenmarkt vindt plaats op het
Spekkenwegje 8.

.nl
.nl

IJmuiden - Vorige week donderdagmiddag kreeg de bewoner van een pand aan de Zeeweg 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 slapen, toen er plotseling een man
zijn slaapkamer in kwam lopen.
Toen de man de bewoner zag,
ging hij er meteen vandoor. Onderzoek wees uit dat het om een
inbreker ging die naar binnen
was gekomen door een schuurraam te forceren. Uit de woning
verdween een laptop.

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 Santpoort 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 worden op traditionele wijze koekjes
gebakken. Ook zullen andere ambachtslieden 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 verschillende bezigheden voor kinderen en
hij demonstreert het maken van
handgeschept papier.
Er zijn natuurlijk poffertjes en koffie, thee en limonade en uiteraard
is de authentieke molenwinkel
die dag geopend. Het is de bedoeling dat er een koor van vrijwilligers molenliederen zingt. Verder
is er een poppenkast voor kinderen en worden verschillende molenfilms getoond in de Bosbeek-

schuur, afgewisseld door een lezing van Siebe Rolle over de historie van het malen in de regio. Op
zaterdag, maar ook op zondag 10
mei om 10.30 uur is er een optreden van Rabaskadol onder leiding van Fritz Heller. Het ensemble bestaat uit Saskia van der Wel
(sopraan), basviool, Arwen Bouw,
rebec en viool, Aline Hopchet,
schalmei en dulciaan, Ricardo
Delfino, harp en draailier en Fritz
Heller, doedelzak en dulciaan. Zij
laten muziek van rond 1515 uit
16de eeuwse Europese liedboeken weerklinken.
Al eerder is een fotowedstrijd aangekondigd met molen De Zandhaas als onderwerp. Deelname
is voor eenieder tot 15 september mogelijk. Van de mooiste foto
worden ansichtkaarten gemaakt.
Kijk voor het hele molendagprogramma en voor de spelregels
van de fotowedstrijd op www.molendezandhaas.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.

Lotuz dagbesteding
zoekt deelnemers!
IJmuiden - Op 1 mei heeft Lotuz
haar deuren geopend. De kleinschalige dagbesteding van Lotuz is te vinden aan de Willemsbeekweg 88. De dagbesteding
biedt een werkplek aan mensen
met een verstandelijke beperking en of een autistisch spectrum stoornis op PGB basis. Bij
Lotuz werken ze zonder werkdruk, maar met veel uitdaging.
Bij Lotuz gaan ze uit van de mogelijkheden en de interesse van
de deelnemers, en bieden daarom een op maat gemaakt dagprogramma. De pijlers van Lotuz zijn: vitaal, bewegen, op locatie en buiten. Ligt jouw interesse bij deze vier pijlers en zoek
je een uitdagende dagbesteding,
ga dan eens een kijkje nemen.
Lotuz heeft nog plaats voor deelnemers. De deelnemers van Lotuz 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.

8

7 mei 2015

Stand-up
comedy in
Zeewegbar
IJmuiden - Woensdag 13 mei
is er weer een gezellige comedyavond vol sfeer en hilariteit
in de Zeewegbar. Schuif lekker
aan bij deze knusse cafe-setting van de Comedy Show met
tal van ervaren en aanstormende comedians. Ruim vijf tot acht
talenten en professionele comedians zetten samen een heerlijke
show neer. Zij testen hun nieuwste grappen en brengen ook een
paar hilarische verhalen uit hun
repertoire. Voorafgaand aan deze interactieve show kun je genieten 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 verrassende comedians staan gepland: Steven Stol, Donald Olie,
Oscar Arnold, Paul Schoolderman, Davey Turnhout, Fabian
Franciscus, Daan van der Hoeven, Dario di Mango en Rob Allen, deze namen zijn onder voorbehoud. De aanvang is om 21.00
uur. De entree is gratis. Zeewegbar, Zeeweg 149 in IJmuiden.

Autismecafé
Velserbroek - Maandag 18
mei wordt in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 een autismecafé met als thema: ‘Hoe
overleef ik de vakantie?’ georganiseerd. Vakantie en vrije
tijd zijn de momenten waarop 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 autisme hebt kan vrije tijd soms
voelen als ‘lege tijd’, tijd die nog
niet ingevuld is en daarom onrustig en onprettig kan voelen. Hoe zorg je dat die vrijetijdsbesteding ook echt vrij en
ontspannen voelt? Deze avond
gaat gespreksleidster Mariska 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. vakantie- en vrijetijdsbesteding,
werkzaam bij ‘Voorzet’) over
de mogelijkheden ten aanzien
van het invullen van vrije tijd en
het op vakantie gaan. Het autismecafé wordt gehouden van
19.30 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur, van 21.30 tot 22.00
uur informeel samenzijn. De
toegang is gratis. Voor meer informatie: Tamara, velsen@autismecafe.nl. Zie ook www.autismecafe.nl.

Feestje op vrijdag 8 mei

Gijs & Guus vijf jaar
Santpoort-Noord – Tweedehandskledingwinkel 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 eigenlijk is het elke dag feest bij Gijs &
Guus. Als er klanten binnenstappen worden ze warm en met herkenning begroet. Een klant stapt
binnen en zegt vrolijk: ‘Dit is mijn
vrijdagse uitje, het is hier zo gezellig!’ Klant Corrie laat zich graag
aankleden door eigenaresse Marijke Schut, want die weet precies
wat haar goed staat en wat Corrie
mooi vindt. Ze slaagt dan ook prima 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 worden hier gedeeld. Een goed gesprek 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 genoemd naar de twee hangbuikzwijntjes van een neef en zij vormen nog steeds het grappige logo van de winkel. Marijke: ,,Ik wilde altijd al een tweedehandswinkel, het is eigenlijk een uit de hand
gelopen hobby. Veel mensen kampen met overvolle kasten. Hier kun

je je merkkleding brengen, maar
alleen als die er nog perfect uitziet, want wij zijn streng bij de inname. Kleding met een vlek zul je
hier niet vinden. Alle ingenomen
kleding blijft maximaal acht weken hangen. Is het dan nog niet
verkocht dan gaat het in het uitverkooprek. En wat dan nog overblijft, of wat afgekeurd wordt gaat
allemaal naar een goed doel, Kledingbank IJmond of een jongereninstelling. Wij hanteren prijzen van
zo rond de 20 euro voor de prachtigste kleding. Alleen de feestkleding is wat duurder. Inmiddels
hebben wij een bestand met zo’n
2000 inbrengers en daardoor hebben wij een heel snelle roulatie in
de winkel. Dat weten onze klanten
en daarom komen zij vaak shoppen.’’ Bij Gijs & Guus hangt alle
kleding op kleur, dat zoekt gemakkelijk. Ook is een speciaal deel van
de winkel ingericht voor grotere
maten en is er een wand met kleding voor speciale gelegenheden.
In de starttijd van Gijs & Guus had
Marijke het nog erg druk met de
administratie. Per kledingstuk
werd alles bijgehouden. Tegenwoordig is er een superdeluxe
computersysteem. ,,Dat heeft mijn
leven een stuk gemakkelijker gemaakt’’, 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, Monica, 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.

Santpoortse doet mee
met project Van Gogh
Santpoort-Noord - De AvroTros
heeft een kunstwedstrijd georganiseerd naar aanleiding van de
125ste sterfdag van Vincent van
Gogh. Het project zal op de televisie te zien zijn. Duizenden Nederlanders 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 andere uit Axel Krüger, directeur van
het Van Gogh Museum. Op de foto
werk van Resa.

Zanggroep My Choice
nu in Velserbroek
Velserbroek - De in 2013 opgerichte zanggroep My Choice, onder leiding van dirigente Sylvia
Labordus, is verhuisd van Driehuis naar een grotere ruimte in
het wijkcentrum De Hofstede inVelserbroek.
Het uitgangspunt van Sylvia is op
een ontspannen manier na alle drukke dagelijkse beslommeringen met muziek en zang bezig te zijn. De groep repeteert om
de week op woensdagavond in
De Hofstede van 19.45 tot 22.00
uur. Momenteel wordt er tweeen driestemmig gezongen en het
leuke is dat het repertoire wisselt: van Bach tot The Beatles.

Gezelligheid en plezier staan
voorop, maar dankzij de professionaliteit 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 optredens 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 vrijblijvend een repetitie bijwonen.Voor
nadere informatie kunt u terecht
bij Sylvia Labordus via email: sylvialabordus@gmail.com.

Jubileumproeverij
bij De Drankenier
IJmuiden - Ron Wilmink is tien
jaar eigenaar van De Drankenier en dat viert hij zaterdag 9
mei met een feestelijke jubileumproeverij in de winkel aan
de Lange Nieuwstraat. Het aanbod is zeer divers. Zo laten de
mannen van Trots Wijn & Spijs
de bezoekers versteld staan
met hun kookkunsten. Fourcroy Nederland, een wereldwijde importeur van wijn en gedistilleerd, is aanwezig om uitleg te
geven over hun wijnen. NSPIRITS 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 unieke Prosecco-lijn. De proeve-

rij duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
Zie ook www.dedrankenierijmuiden.nl.

Weer onrust over HOV
Velsen-Zuid – Tijdens een informatieavond voor bewoners
op 22 april over HOV-deeltraject
4 en 5 is flink wat onrust ontstaan in het Tata Steel Stadion.
Door de provincie werd een informatieavond gehouden over
het traject vanaf de onderdoorgang onder het spoor in Driehuis tot en met het Pontplein.
Uit ontevredenheid over de mogelijkheid meer vragen te stellen werd door aanwezigen de
regie van de avond overgenomen.
Belangengroeperingen lieten
duidelijk weten dat zij vinden
dat niet respectvol wordt omgegaan met de inwoners en
gemaakte afspraken. Zij vinden dat er niet oprecht en met
aandacht wordt geluisterd en
verwijten dat zowel provincie
Noord-Holland als gemeente Velsen. Ook zouden afspraken worden geschonden. Er is
namelijk gestart met voorbe-

reidende werkzaamheden terwijl 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 verspreiden 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 onrust gezaaid. Omwonenden vrezen dat ‘s nachts veel geluidsoverlast komt. Ook het nieuwe
fietspad langs het HOV-traject
achter de Minister van Houtenlaan doet hen vrezen voor
herrie van jeugd op fietsen en
brommers tijdens de nachtelijke uren.
Belangengroeperingen noemen
HOV Velsen een prestigeproject, waarbij omwonenden vinden dat er meer wordt afgebroken dan opgebouwd.
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Donderdag
7 mei

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen gratis.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ 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 holletje of insectenhotelletje maken. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
Danny de Munk. Aanvang 20.15
uur.

Vrijdag
8 mei

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen gratis.
Pottenbakken van 12.00 tot
16.00 uur bij Informatieboerderij Zorgvrij. Kosten 5,-. Voor alle leeftijden.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land. Van 13.30 tot 15.30
uur Vakantieknutselen: nestje,
vogelhuisje, mol en muis in holletje of insectenhotelletje maken. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Moederdag High Tea bij Bo en
Jacky Hart Mode, Kennemerlaan
94-96 IJmuiden. Aanvang 14.00
uur.
Telstar-Helmond Sport. Aanvang 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’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
9 mei

Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden. Van 09.00
tot 17.00 uur.
Nationale Molendag en 500
jaar malen. Korenmolen de
Zandhaas in Santpoort is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen gratis.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
Wouter Piersma in de Tiny Prinszaal en expositie ‘Redders van
boven’.
Moederdag High Tea bij Bo en
Jacky Hart Mode, Kennemerlaan
94-96 IJmuiden. Aanvang 14.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film ‘Birdman’. Aanvang 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 geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen
gratis. In verband met Moederdag kamerconcert geopend tot
14.00 uur.
Beeckestijn Moederdag kamerconcert 18de eeuwse muziek. Hoofdhuis open 14.00 uur
met koffie/thee. Concert is van
14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden:
info@buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor programma
en musici.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
Wouter Piersma in de Tiny Prinszaal en expositie ‘Redders van
boven’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land. Van 13.30 tot 15.30
uur Vakantieknutselen: nestje,
vogelhuisje, mol en muis in holletje of insectenhotelletje maken. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. 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 ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ 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 holletje of insectenhotelletje maken. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Lezing over de Velser Affaire
in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Scapino Ballet. Aanvang 20.15
uur.

Woensdag
13 mei

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
Wouter Piersma in de Tiny Prinszaal en expositie ‘Redders van
boven’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land. Van 13.30 tot 15.30
uur Vakantieknutselen: nestje,
vogelhuisje, mol en muis in holletje of insectenhotelletje maken. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. Groot insectenhotel 5,-.
Kindervertelmiddag
Beeckestijn 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 tunnel ter hoogte van Schulpweg
66. Aanvang 16.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Nationale Toneel met ‘Polleke’.
Aanvang 19.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stand-up Comedy show in de
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur. Toegang is
gratis.

van 11.00 tot 18.00 uur, buiten
deze tijden op afspraak via 0235376227.
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 ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land. Van 13.30 tot 15.30
uur Vakantieknutselen. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Groot insectenhotel 5,-.
Workshop ‘Beelden maken’ bij
Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 13.00
tot 16.00 uur. Zie ook www.informatieboerderijzorgvrij.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’. Aanvang 20.30 uur.

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

Cameraman/vrouw
worden?
Mail naar:
nieuws@rtvseaport.nl
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Lezing over
Velser Affaire
Santpoort-Zuid - Op dinsdag
12 mei houdt Bas von BendaBeckmann de lezing De Velser
Affaire in ’t Brederode Huys.
Bas von Benda-Beckmann zal
in zijn lezing ingaan op zijn onderzoek naar de Velser Affaire
en de oorlogsgeschiedenis van
Velsen, Santpoort en IJmuiden.
Hij zal o.a. stilstaan bij de theorie dat de Nederlandse autoriteiten communisten zouden
hebben verraden aan de Duitsers. In hoeverre was er sprake
van collaboratie bij de Velsense politie?
Hoe ver reikte het anticommunisme van conservatieve verzetscommandanten zoals de Haarlemse substituutofficier van Justitie Nico Sikkel
(de zwager van minister-president Gerbrandy). Klopt het dat
conservatieve verzetscommandanten inderdaad communistische verzetsmensen als Hannie
Schaft aan de Duitsers hebben verraden? Bas von Benda-Beckmann is historicus en
doceert aan de universiteit van
Amsterdam. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift
over de Duitse geschiedschrijving over de geallieerde bombardementen. Daarna wijdde
hij zich tot 2013 aan zijn onderzoek naar de Velser Affaire. Het
resultaat daarvan verscheen in
november 2013 onder de titel
‘De Velser Affaire; een omstreden oorlogsgeschiedenis’. De
lezing duurt van 20.00 tot 22.00
uur en de entree bedraagt 6
euro. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Donderdag
14 mei

Hemelvaartdag
Voorjaarsshow in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg Velserbroek. Geopend
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten
deze tijden op afspraak via 0235376227.
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 Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg Velserbroek. Geopend

Actie van Patrick van Keulen

Jos Montijn wint
weekend Ford Mustang
IJmuiden - De Ford Mustangactie die Patrick van Keulen
Mannenmode & Casual Jeans
in samenwerking met Autoschadebedrijf Kasius in Velserbroek
heeft georganiseerd, is gewonnen door Jos Montijn uit Santpoort-Noord. Hij rijdt tijdens de
Pinksterdagen rond in een vuur-

rode cabriolet en mag bovendien
overnachten in een Fletcher Hotel naar keuze. De winnaar, die
regelmatig bij Van Keulen winkelt, ontving de cheque uit handen van Kasius-vestigingsmanager Timo Lowie. Op de foto vanaf links Timo Lowie, winnaar Jos
Montijn en Patrick van Keulen.
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Veel remises in onderlinge
competitie bij DCIJ

ZorgSpecialist Loop
Velsen-Zuid - De 7e editie van
de ZorgSpecialist Loop zal op
zondag 17 mei wederom georganiseerd worden vanuit en
rondom het stadion van SC Telstar. De deelnemers zullen vanuit het stadion van start gaan en
worden na hun sportieve prestatie door de supporters vanaf de
tribunes in het stadion getrakteerd 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 kilometer. De fraaie route voert
de lopers onder meer langs de
landgoederen
Schoonenberg,
Velserbeek, Waterland en Beeckestijn. Het startschot van de 1,5
kilometer zal om 10.15 uur klinken 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 kilometer kidsrun, 9,50 euro voor
de 5 kilometer en 11 euro voor
de 10 kilometer. Kinderen woonachtig 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 Fundorp!
In het Fundorp kun je je vermaken op één van de spingkussen,
voetballen in een panna kooi en
een stormbaan trotseren. Daarnaast 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 zwemmen schrijf je dan snel in voor
de kidsrun van de ZorgSpecialist Loop!
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om met een businessteam deel te nemen aan
de 5 of 10 kilometer. Businessteams worden ontvangen in een
luxe bedrijvenruimte in het Stadion en voorzien van een hapje
en een drankje.
De voorinschrijving is geopend
tot en met maandag 11 mei, inschrijven is mogelijk via: www.
zorgspecialistloop.nl hier vind u
ook alle relevante informatie.

Noordhollandse
Vrouwenvoetbaldag
Velsen-Zuid - Vrijdag was het
de Noordhollandse Vrouwenvoetbaldag. Voor de Witte Leeuwinnen van Telstar een reden
voor een feestje. Voor de jeugd
is het ‘s middags al begonnen op
het voorplein van het Telstarstadion.
Er waren diverse activiteiten, zoals doelschoppen op een pop en
een snelheidmeter om te zien
hoe hard de dames trappen. In
drie pannakooien is het straatvoetbal uitgebreid geoefend. In
een van de pannakooien was
Rocky aanwezig. Zij is de beste 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 voetballen, maar ook gaf ze de ruimte aan de meiden. Ze trok hier-

mee uiteraard veel aandacht en
er werd flink gewisseld om iedereen de kans te geven om met
Rocky te spelen.
‘s Avonds speelden de Witte
Leeuwinnen tegen het vrouwenteam van Ajax. De uitslag wordt
later bekend. (foto: Ko van Leeuwen)

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 tegenstanders. Jacqueline Schouten was de
favoriet voor de overwinning toen
zij aantrad tegen haar zuster Nicole. Maar Jacqueline stuitte op heftige weerstand en kreeg nauwelijks vat op het spel van haar zus.
Een vechtremise was het uiteindelijke resultaat. Harrie van der Vossen 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 puntendeling 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 remise miste. Jesse Bos toonde zich
duidelijk de sterkste in de confrontatie met Bram van Bakel. Een
opsluiting had verstrekkende gevolgen en Bos zette het voordeel
knap om in winst. Daarna vielen
er alleen nog maar remises. Hoewel Cees van der Vlis op rand van
de afgrond balanceerde kon hij tegen Conall Sleutel nog net remise 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 gewonnen. Koorn wenste geen gebruik
te maken van deze vergissing en
stelde voor gewoon verder te spelen. De partij eindigde in remise.
Piet Kok en Klaas de Krijger deelden 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 totaalplaatje met verzorgde blauw/
gele wagens, fonkelende lampjes, 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 verpakte bonbon. Puur ambachtelijk, maar ook theatraal, klassiek
vol vakmanschap en passie. Niet
voor niets heeft deze jubileumproductie de titel ‘Diamonds, een juweel van een voorstelling’.
Als het licht dooft, komt het ensemble tot leven. De spreekstalmeester, 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 gevaarlijke balansen uitvoert met
scherpe zwaarden. Natuurlijk valt
er ook genoeg te lachen. Dit jaar
maakt de muzikale clown Paolo
Ernesto deel uit van het gezelschap. Niet voor niets trad hij de
afgelopen jaren met groot succes
op in heel Europa. Duo Paschenko
wordt gevormd door twee krachtpatsers. Zij brengen lucht- en
krachtacrobatiek van het hoogste 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 solo-trapeze. Natuurlijk mogen dieren ook dit jaar niet ontbreken.
Duiven, konijnen, honden en papagaaien 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 herleven. Zie ook www.circussijm.nl.

Welke kok
komt koken in
de Hofstede?
Velserbroek - Wijkcentrum de
Hofstede zoekt vrijwilligers die
de rol van kok op zich willen nemen. De Hofstede is de ontmoetingsplaats van senioren in Velserbroek. Aan de maaltijd nemen
per keer ongeveer 60 mensen
deel. Vind je het leuk om te koken en dat ook te doen voor een
grotere groep? Dan is dit wellicht
een leuke mogelijkheid om je culinaire 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 vrijdag eten de mensen om half één
’s middags en op de genoemde
dinsdag om half zes ’s avonds.
De tijdsbelasting die hiermee gepaard 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 middags en werk je idealiter door tot
half acht in de avond. Wat zit er
nog meer in het takenpakket als
kok? Hiertoe behoort het samenstellen van het menu één keer in
de twee maanden met de andere
koks. Je verricht, als gemeld ook
de inkopen voor je eigen kookdag. Verder vloeit eruit voort dat
je de maaltijden voorbereidt en
bereidt. Als laatste taak stuur je
als kok eveneens een aantal vrijwilligers aan die in de keuken
werkzaam zijn. Wellicht vraag
je je nu af uit hoeveel vrijwilligers het team bestaat dat tijdens
de maaltijd alles verzorgt. Vanzelfsprekend de kok en daarbij zijn er een viertal keukenmedewerkers en uitserveerders actief. Het gehele team wordt gecompleteerd door een drietal afwassers. Naast het feit dat je, als
je van koken houdt, je hierin je
culinaire ei kunt leggen, vervult
het eten voor de oudere medemens voor hen ook een sociale rol. De eters ontmoeten andere mensen en daarom is de Open
Tafel maaltijd een probaat middel om eenzaamheid te bestrijden. Kortom het koksmes snijdt
aan twee kanten! Voor informatie kun je contact opnemen met
Marcel Stam: 023 5386528.
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Deze zomer start aanleg
spooronderdoorgang
Velsen - BAM gaat naar verwachting komende zomer starten met de bouw van de onderdoorgang voor HOV Velsen onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk.
Binnen dit HOV Velsen deelproject (deelproject 4) gaat de busbaan naast de spoorbaan ook
de Ecologische Verbindingszone Driehuis-Spaarnwoude doorkruisen. 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 onderdoorgang komen groenstroken.
Deze ‘ecologische verbindingsstroken’ bieden dieren de mogelijkheid om gemakkelijk vanuit
het duingebied richting Spaarnwoude over te steken. Ook komen er doorgangen voor onder
andere vleermuizen en padden.
In opdracht van provincie NoordHolland 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 aanwezig zijn. Als gevolg hiervan worden de graafwerkzaamheden,
om de onderdoorgang te realiseren, onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Dit betekent
dat eventueel aanwezige archeologische vondsten worden gedocumenteerd, ontgraven en veiliggesteld.
Een gedeelte van de nieuwe busverbinding komt op het voormalige spoortraject te liggen, tussen
de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden. Om
op dit deel daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg van
de busbaan moet het nieuwe
bestemmingsplan definitief zijn.
Daarvoor wordt gewacht op een
uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting zal er rond
de zomerperiode een uitspraak
zijn. Voorbereidende werkzaamheden kunnen, binnen het huidige bestemmingsplan, in afwachting van de uitspraak wel alvast
beginnen. Eerder is in maart de
opdracht van deelprojecten 1
&5 gegund aan Heijmans Wegen B.V.

Zonnepanelen op kerk
via Energiek Velsen
Velserbroek - Vorige week
woensdag zijn er 24 zonnepanelen van ieder 275 wattpiek geplaatst op de kerk Het Kruispunt
in Velserbroek.
De kerk had al in 2014 ingeschreven op de gezamenlijke
inkoopactie van lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen. Voor de plaatsing moest
eerst dit voorjaar de dakbedekking vervangen worden. Vandaar dat Velsens bedrijf Sunshine Solutions/Buijs Electrotech-

niek alsnog nu de panelen geplaatst heeft. Inmiddels worden
deze weken ook uit de derde inkoopactie van de coöperatie volop zonnepanelen geplaatst door
Velsen bedrijf First Energy, varierend 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 wekken.
Zie ook www.energiekvelsen.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Velsen legt
beslag op
derde plaats

Diamantroof bezorgde
Duitsers waardepapieren
Driehuis - Driehuizenaar Paul
Post kwam min of meer toevallig 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 vader, stuitte ik op een aantal zaken waar ik me tot dat tijdstip niet
zo in had verdiept. Er was onder
meer een dagboek uit zijn oorlogsperiode, 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 vader’’, begint Paul Post zijn verhaal.
Wat was er destijds aan de hand?
Diamanten van de Amsterdamse joodse diamantairs waren belangrijk voor de Duitse bezetter.
Ze zorgden voor miljoenen aan
buitenlandse deviezen die nodig
waren voor de Duitse oorlogsmachine. De Duitsers zetten daarom
voor de diamantroof uit Amsterdam in 1942 operatie-Bozenhardt
op. De broers Bozenhardt waren
diamantairs uit Hamburg en vestigden zich, in opdracht van de
Nazi’s, in Amsterdam om diamanten op te kopen. De veelal joodse
diamantairs werden gedwongen
om te verkopen zonder dat ze aan
de opbrengst konden komen. Bovendien konden diamantairs het
leven redden van familie en dierbaren, zo werd ze voorgespiegeld.
Maar toen de Duitsers de meeste
diamanten in handen dachten te
hebben, werden de betrokken diamantairs alsnog opgepakt en gedeporteerd.
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 Frankrijk, 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 gelijk staat aan zo’n veertien kilo aan
gewicht!, maar een gedeelte teruggevonden 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 aankomen, maar hun waarschuwingen richting de autoriteiten werden in de wind geslagen.’’
De vraag waar die verdwenen diamanten gebleven zouden kunnen
zijn, heeft mij vanaf het begin bezig gehouden en sinds die tijd ben
ik op zoek naar het verhaal achter die brief. Ik ben in de archieven
gedoken van Nederland, Zwitserland 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 gebeurtenissen valt het bepaald niet
mee om toegang te krijgen tot archieven en instanties, zeker niet
als je dit allemaal als privé persoon probeert uit te zoeken.
Maar in de Zwitserse archieven
stuitte ik uiteindelijk op de naam
van ene Friedrich Kadgien die,
na verder onderzoek, zeer waarschijnlijk betrokken is bij deze diamantroof. Hij bekleedde een hoge positie in de oorlog en was onder meer financieel adviseur van
Göring. Alles wijst erop dat hij, tegen het einde van de oorlog, mét
de diamanten naar Zwitserland is
uitgeweken. Weliswaar is hij na de
oorlog door de geallieerden verhoord, maar men zag blijkbaar
geen aanleiding om hem te veroordelen ofwel er speelden wellicht zulke grote belangen dat
men hem heeft laten lopen.
Uit andere archieven heb ik boven water gehaald dat hij, samen
met twee compagnons, in Zwitserland een bedrijf (Imhauka) oprichtte met dochterondernemingen in Tanger, Buenos Aires en
Rio de Janeiro en dat hij waarschijnlijk 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 vinden. Bovendien weigeren de betreffende landen verdere informatie of men hult zich in stilzwijgen.
Deze zaak intrigeert mij in hoge
mate en daarom ga ik door met
mijn onderzoek naar de verdwenen diamanten’’, besluit Paul Post
zijn verhaal, gezeten achter een
grote stapel dossiers.

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 tweede helft. Het was Rona Mosterd
die vlak na rust twee keer scoorde, na te zijn bediend door Mandy Brummelkamp en Rachel Jansen. Na de 2-0 kreeg Velsen enkele kansen de score verder uit te
bouwen, maar vond het keer op
keer de keepster op het pad. Alkmania scoorde vlak voor tijd nog
de aansluitingstreffer, maar kon
niet lang genieten van de treffer.
Rona Mosterd strafte vanaf de aftrap een zwakke terugspeelbal af
en kon doordoor haar 4e hattrick
van het seizoen bijschrijven. Aanvoerder Samira Grannetia toonde
zich gelukkig. ,,Voor aanvang van
het seizoen had ik gehoopt dat we
boven de degradatiestreep zouden blijven. Nu zijn we bekerfinalist en spelen we nacompetitie
voor promotie. We zijn enorm gegroeid en ik ben super trots.’’

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

Vitaal zoekt
(project)zangers
Velsen - De ruim 40 leden van het
Velser Seniorenkoor Vitaal zijn op
zoek naar enthousiaste zangers
en zangeressen die willen helpen om van het 50-jarig jubileum
een feest te maken. Dit feest vieren zij op 15 november 2015 met
een spetterend jubileumconcert.
De koorleden zijn tussen de 61 en
92 jaar ‘jong’. Voelt u zich aangesproken, kom eens luisteren. Zij
repeteren iedere woensdag van
09.30 tot 11.45uur in De Brulboei, Kanaalstraat 166. Deelname
als projectzanger(es) kost 1 euro
per keer. Informatie: Mary Kok, telefoon 0255-517392 of Lieke van
Anholt, telefoon 0255-518876.
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Avondvierdaagse

Herdenking oorlogsslachtoffers bij Tata Steel
IJmuiden - Maandag heeft bij
Tata Steel in IJmuiden de herdenking plaatsgevonden van alle 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 tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen. De herdenking
werd bijgewoond door medewerkers en directieleden van Tata Steel, politici en inwoners van

de omliggende gemeenten. Een
leerling van basisschool De Triangel uit Velsen-Noord droeg
een gedicht voor.
Hans Fischer, directeur Tata
Steel in IJmuiden en Chief Technical Officer van Tata Steel in Europa, legde samen met een vertegenwoordiger van de Centrale Ondernemingsraad een krans
bij het oorlogsmonument aan
de Wenckebachstraat. Ook werden bloemen gelegd bij het gedenkteken ter herinnering aan
de dwangarbeiders uit de oorlogsjaren.

Beachvolleybalseizoen
op 19 mei van start
IJmuiden - Wat is er mooier dan
met op de achtergrond een ondergaand zonnetje, een lekker
partijtje te beachvolleyballen?
Dat kan ook dit jaar weer elke dinsdagavond op het IJmuiderstrand voor strandpaviljoen
Noordzee (links de strandgang
op). De beachploeg van Smashing Velsen ’96 zet vanaf 19 mei
tot medio augustus elke week
drie netten op. Een ieder is welkom 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 doorgaat.
De volleyballers hoeven geen lid
te zijn van de volleybalvereniging. Een beetje techniek is welkom, maar het gaat vooral om
het plezier en het enthousiasme.
Carpoolen is wenselijk, voor zowel het milieu als de parkeerkosten. En na afloop kunnen de spelers gezellig samen een warm of
verfrissend drankje nuttigen. Zie
ook
www.smashingvelsen.nl/
beachen

IJmuiden - Van maandag 1 tot
donderdag 4 juni is de avondvierdaagse weer in IJmuiden.
De start is vanuit Zalencentrum Velserduin aan Velserduinplein 3–5 in IJmuiden. De
start is voor alle afstanden tussen 18.00 en 19.00 uur. U kunt
zich inschrijven voor dit wandelfestijn bij: mevrouw Boot,
Gijzenveltplantsoen 135 IJmuiden, 0255-510085; mevrouw
Koster, Eenhoornstraat 95,
IJmuiden, 0255-530640; Speeltuin de Veilige Haven, Heerenduinweg 6a, IJmuiden, tijdens
openingsuren of mevrouw Vis,
J.T. Cremerlaan 10, Santpoort
-Noord, 023–5378563. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro. De
na-inschrijving begint op 20
mei deelname kost dan 5 euro. Leden van erkende wandelsportbonden genieten tijdens
de voor- en de na-inschrijving
1 euro korting. Op de eerste
wandelavond is er ook nog gelegenheid om zich in te schrijven. Het kan dan wel gebeuren dat u moet wachten op uw
beurt.

Mama-avond
bij Partou
Heerenduinweg
IJmuiden - Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert kinderopvang Partou ook dit jaar weer een leuke mama avond. Op woensdagavond 20 mei zullen er verschillende kramen staan, er
kan worden meegedaan aan
leuke workshops of een beautybehandeling. Dit allemaal onder het genot van een hapje en
een drankje. Dus (toekomstige)
moeders en vriendinnen ga gezellig langs om een kijkje te nemen!
De avond start om 19.30 uur
aan de Heerenduinweg 6c in
IJmuiden bij kinderopvang Partou. 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 (spullen van Frozen), Daniella Quaijtaal 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 inschrijflijsten. Wilt u zeker zijn van een
plekje, reserveer dan snel door
te mailen en bellen naar Kinderverblijf Partou, Heerenduinweg 6c, IJmuiden, 0255-527496
of mail naar: teamkdvheerenduinweg6c@partou.nl. De entree is gratis, maar zorg wel
voor contant geld want er is
geen pinmogelijkheid.

Koningsspelen bij
LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Op 24 april zijn op
het tennispark van LTC De Heerenduinen de Koningsspelen gehouden.
Basisschool Het Kompas nam
met 128 leerlingen deel. De kinderen zagen er prachtig uit met
hun Oranje en rood,wit,blauwe
kleuren! Op de 12 banen werden verschillende spelletjes gespeeld waaronder skilopen, balletje slaan en water overbren-

gen. Tussen de spelletjes door
kregen de kinderen een versnapering aangeboden.
Het Vellesan College samenwerkingspartner van LTC De Heerenduinen verzorgde de vrijwilligers waardoor dit allemaal
mogelijk gemaakt kon worden.
LTC De Herenduinen hoopt elk
jaar de Koningsspelen voor een
school uit IJmuiden te mogen organiseren!

Speciaal voor Moederdag

Korting op de leukste
voorstellingen
Velsen - Mocht u zich afvragen: wat geef ik toch op Moederdag cadeau? Dan is het antwoord natuurlijk: een spetterend
en verrassend avondje uit in
Stadsschouwburg Velsen! Speciaal 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 onvervalste girl power in de moderne revue van de Powervrouwen
over onder andere mannen, kinderen, de overgang en schoonmoeders.
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 kunnen lachen op dinsdag 9 juni om

de hilarische relatietips die Huub
Stapel geeft in ‘MV²’, de opvolger van zijn successhow ‘Mannen komen van Mars, vrouwen
van Venus’.
Een avond vol praktische tips,
herkenbare verhalen, mooie gedichten en melancholische liedjes. Deze drie speciale voorstellingen voor moeders worden
aangeboden met een flinke korting van 5 euro per kaartje*.
U kunt deze voorstellingen alleen online bestellen, kies dan
prijssoort ‘Moeder’. Als u dat uiterlijk 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 combinatie met andere acties.
Kaarten voor de speciale Moederdagvoorstellingen zijn uitsluitend online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS
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 daardoor ook de komende twee seizoenen de leiding hebben over
de Witte Leeuwen.
Pieter de Waard legt de keuze
voor trainer Vonk uit. ,,Het is belangrijk om vastigheid en continuïteit te hebben.
Doordat wij tevreden zijn over de
samenwerking met Michel hebben 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 kunnen continueren. Wij hopen volgend jaar de positieve lijn voort
te kunnen zetten en de weg omhoog 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 seizoen. In het eigen Telstar stadion 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 hopen 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 kassahuisjes bij het stadion. Neem
uw familie, vrienden, collega’s,
vage kennissen of minnaar mee
naar de wedstrijd.
Alle seizoenkaarthouders van
Telstar krijgen na afloop van de
wedstrijd bij het verlaten van het
stadion een cadeau uitgereikt
bij de verschillende uitgiftepun-

ten. Op vertoon van uw seizoenkaart zullen wij u een cadeau
geven waarmee u de komende
periode zonder de Witte Leeuwen goed door zult komen. Ook
zal er na afloop 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 Telstar Stadion. Zie ook www.sctelstar.nl. (foto: Michel van Bergen)

Velsen - Houd de datum van 15
mei vrij in uw agenda. Die dag
zal een team vol regionale ‘Romeinse’ voetballers het in het
Telstar stadion, dat voor één dag
wordt omgedoopt tot Colosseum Flevum, opnemen tegen de
Witte Leeuwen van trainer Michel Vonk.
In de middag zullen alle kinderen
van 7 t/m 12 jaar uit de regio de
mogelijkheid krijgen om op educatieve wijze bekend te geraken
met de Romeinen en hun tradities. Zo zal er een exercitieoefening 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 benaderd worden en ook de regionale 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 onderbroken worden om extra opdrachten 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 ‘Castellum Flevum’ bouwden aan de
rand van het Oer-ij. Bij opgravingen tijdens de bouw van de Velser- en Wijkertunnel zijn er naast
diverse vondsten uit die tijd
ook loden slingerkogels gevonden van de strijd tussen de Friezen en de Romeinen. Het evenement op 15 mei is een unieke samenwerking tussen Telstar en de
Stichting Romeinen in Velsen.

Beissel langer in Velsen
Velsen-Zuid - Telstar en Tom
Beissel hebben overeenstemming bereikt over een contractverlenging 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 samenwerking dan ook positief in.”
Beissel, die bezig is met zijn eerste 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 seizoen. De speler die zowel op het
middenveld als in de verdediging
uit de voeten kan komt over van
Ajax waar zijn contract afliep.
Noordhoff is een oude bekende
van de Witte Leeuwen. In 2007
maakte hij de overstap van de
jeugd van toenmalig Stormvogels 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 potentie. Wij zijn blij dat hij ons
komt versterken het komende
seizoen en wij hopen dat zijn ervaring van het trainen en spelen
bij een topclub goed van pas kan
komen bij Telstar” aldus trainer
Michel Vonk.

Serrarens naar Telstar
Velsen-Zuid - Telstar en Fabian
Serrarens hebben overeenstemming bereikt over een contract
van twee seizoenen. De 24-jarige aanvaller komt transfervrij
over van Almere City FC waar
zijn contract afliep.
,,Ik denk dat wij erg blij zijn met
de komst van Fabian. Met zijn talent, maar ook ervaring, is hij een
mooie aanwinst voor de spelers-

groep”, aldus een tevreden Michel Vonk.
Serrarens maakt in het seizoen
2011/2012 zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax, NAC
Breda en FC Utrecht kwam Serrarens uit bij Almere City FC. In
90 wedstrijden kwam hij tot 22
doelpunten. Serrarens sluit vanaf het nieuwe seizoen aan bij de
Witte Leeuwen van Michel Vonk.
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Stormvogels zondag
zet zegereeks voort

Kampioensfeest bij Stormvogels?
IJmuiden - Zaterdag 9 mei kan
Stormvogels zaterdag 1 het kampioenschap behalen in de vierde
klasse en daarmee promotie afdwingen 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 elftalleider Peter Zaaijer. Bij een
goed resultaat is er na afloop
een groots Kampioensfeest op
Sportpark Zeewijk, met live muziek een hapje en een drankje!
Daarbij worden ook de Dames
1 en Stormvogels 4 betrokken

voor hun mooie tweede en derde plaats in dit seizoen!
Supporters, sponsoren, leden,
vrienden van Stormvogels, allen
zijn welkom.
Mocht het onverhoopt niet lukken dan zal het feest, wellicht
met andere emoties, ook doorgang vinden. Immers, dan is de
nacompetitie voor promotie bereikt!

IJmuiden - Opnieuw heeft
Stormvogels een goed resultaat
op de mat gelegd. Na het gelijke
spel bij SO Soest en de overwinning op SJC won Stormvogels de
thuiswedstrijd tegen De Foresters na een heel spannend duel
met 3-2.
Ondanks deze zeven punten uit
drie wedstrijden zijn de Vogels
lang nog niet veilig. Integendeel, het team van trainer DickJan Ente staat nog steeds op de
een na onderste plaats en heeft
op vier teams twee en drie punten achterstand.
Zondag 10 mei staat de uitwedstrijd 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 mogelijkheden bij deze kampioen moeten
en kunnen zijn. Een strijdvaardig Stormvogels kwam goed uit
de startblokken, want binnen zeven minuten krulde Erik Homan
de bal uit een vrije schop vanaf
25 meter in de kruising, 1-0.
Na dit doelpunt bleef Stormvogels de iets betere ploeg, creeerde zich wat kansen en kwam
13 minuten voor rust op 2-0 toen
doelman Laagland de bal verkeerd weg bokste en daardoor
voor de voeten van Etkin Zivkara belandde. Zivkara ontdeed
zich keurig van zijn opponent om
vervolgens de bal in de uiterste

hoek te deponeren. Drie minuten voor rust scoorde De Foresters door toedoen van Langenburg met een ouderwetse punter de aansluitingstreffer, 2-1.
Het eerste gedeelte van de tweede helft viel er weinig te genieten
voor de toeschouwers. Door de
tegentreffer net voor de rust ging
Stormvogels krampachtiger spelen, want gezien de tussenstanden van de concurrenten zouden de IJmuidenaren bij een gelijk 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 dieptepass 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 Stormvogels werd het alles of niets.
Het werd gelukkig alles, want
uit een hoekschop van Erik Homan wist Mischa Plug de bal keihard in het doel van De Foresters te koppen, 3-2. Zondag a.s.
is opnieuw de spanning te snijden tegen kampioen De Meern
en bij de andere vier wedstrijden
waaraan de degradatiekandidaten mee zullen doen.

Velsen ME1 Kampioen

Velsenoord Dames 1 pakt titel
Velsen-Noord - Afgelopen zondag traden de dames van FC Velsenoord en Stormvogels aan in
een rechtstreeks kampioensduel. Beide ploegen waren na een
lang en spannend seizoen als
enige kandidaten overgebleven
voor de titel.
Met een verschil van twee verliespunten in het voordeel van
FC Velsenoord telde voor beide teams maar een ding, winst!
Dat het kampioenschap op het
spel stond was van de gezichten en de wedstrijd af te lezen.
Onder hoge spanning begonnen beide elftallen aan de wedstrijd. 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 wedstrijd meegeleefd. Mede dankzij de steun van deze supporters
trokken de dames van FC Velsenoord de wedstrijd naar zich
toe. Het overwicht kon dankzij een fantastische en uitblinkende sluitpost van Stormvogels niet in doelpunten worden
uitgedrukt. Naar mate de wedstrijd vorderde steeg de spanning naar het kookpunt. Coaches stonden steeds drukker gebarend langs de lijn in de hoop
de wedstrijd te kunnen beslissen. Deze beslissing leek er een
kwartier voor tijd bijna te komen,
maar met een fantastische reddingspoging 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 verschalken en kroonde zij zich uiteindelijk tot matchwinner. Uitzinnig
van vreugde werd er door de dames van FC Velsenoord ouderwets gestapeld. Na het laatste
fluitsignaal barstten het feest en
de emoties los. Waar bij de thuisploeg de vreugde overheerste en
bij de uitspelende ploeg de teleurstelling. Ondanks de teleurstelling ontpopten zij zich
tot goede verliezers door de tegenstander netjes te feliciteren.
Complimenten voor beide ploegen en bedankt voor dit spannende slot van de competitie.

Driehuis - Afgelopen zaterdag
werden weer bekers uitgereikt:
de ME1 werd zaterdagmorgen
op eigen terrein kampioen. Arjan 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 doelsaldo van 7 of meer, nog een heel
klein kansje had op het afpak-

ken van de titel. Maar zij speelden 0-0 en de kanjers van Velsen (die geen enkel risico wilden
nemen) wonnen met 13-0! Dus
met twee punten voorsprong een
dikverdiende kampioen!
De supergezellige groep vriendinnen sluit hun seizoen af met
een high-tea na de vakantie en
dan gaan ze op naar het volgende seizoen. Want dit kampioenschap proeft naar nog heel veel
meer.
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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 omdat ze graag in gesprek wil komen
met bewoners en ondernemers
die iets willen vertellen over wat
ze belangrijk vinden in hun directe omgeving.

Burgemeester Franc Weerwind
fietst samen met de wethouders
door de wijk van 13.45 uur tot 15.15
uur. Na afloop 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 alle aanmeldingen wordt dan een keuze gemaakt. Wordt uw aanmelding
gehonoreerd dan krijgt u van te voren bericht. Vergeet dus niet uw telefoonnummer in uw aanmelding te
zetten!
Op de foto (van Reinder Weidijk)
ziet u van links naar rechts wethouders Ronald Vennik, Annette Baerveldt, burgemeester Franc Weerwind, wethouders Arjen Verkaik,
Robert te Beest en waarnemend gemeentesecretaris Koen Radstake.
Graag tot ziens in Velserbroek!

Informatieavond evenementen Spaarnwoude
Op dinsdagavond 12 mei organiseren de gemeente Velsen en recreatieschap Spaarnwoude een
informatiemarkt over de mogelijke groei van het aantal evenementen in Spaarnwoude. Deze informatiemarkt voor de in- en omwonenden van Velsen Valley vindt
plaats tussen 19.30 en 21.30 uur
bij Villa Westend aan de Westlaan 41 te Velserbroek.

Om de evenementen in Spaarnwou-

de is altijd veel te doen geweest.
Meer evenementen zorgen voor
meer inkomsten waarmee het recreatieschap het gebied duurzaam kan
beheren. Dit jaar zijn er meer evenementen dan vorig jaar. Recreatieschap Spaarnwoude en gemeente
Velsen delen de ambitie om het aantal evenementen in de toekomst uit
te breiden. Op 12 mei is het mogelijk
een toelichting te krijgen op de plannen 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 tussen de wens voor uitbreiding en de
grenzen van leefbaarheid, veiligheid

en natuur. De gemeente gebruikt deze informatieavond dan ook om te
luisteren naar reacties, zodat deze
bijdragen aan het ontwerpen van een
nieuw bestemmingsplan voor het recreatiegebied. In dit bestemmingsplan worden de kaders vastgesteld
waarbinnen de evenementen plaatsvinden. Het bestemmingsplan stelt
grenzen aan het aantal evenementen
en aan het aantal bezoekers per evenement en geeft de grenzen aan van
het evenemententerrein.

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

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

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

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

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
april 2015 tot en met 1 mei 2015
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

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

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

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren kas en
lantaarnpaal en wijziging bestemmingsplan voor 4 pensionpaarden
(30/04/2015)
6824-2015;
Paramaribostraat 32, plaatsen dakkapel (28/04/2015) 6505-2015;
Kerkerinklaan 66, plaatsen dakopbouw (28/04/2015) 6515-2015;

Patriciuslaan 10, doorbreken draagmuur (26/04/2015) 6472-2015.
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, plaatsen beschoeiing (28/04/2015) 6593-2015;
Kerkplein 7(gemeentelijk monument),
plaatsen
dakraam
(29/04/2015) 6682-2015.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (30/04/2015)
6746-2015.
Velserbroek
Hogemaad
1,
kappen
boom
(29/04/2015) 6627-2015;
Zwanebloembocht 156, maken uitbouw (voorgevel) (25/04/2015)
6433-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, aanpassing kantoorruimte (25/02/2015)
2798-2015.

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

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Rondweg 20, oprichten bedrijfsgebouw (30/04/2015) 2519-2015.
Driehuis
Valeriuslaan 80, wijzigen erker
(30/04/2015) 3942-2015.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

omgevingsvergunning
voor:

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaatsen dakkapel (30/04/2015) 48442015.

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

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
De Zeiler 126, aanbouwen schuur
(30/04/2015) 3741-2015;
Oostbroekerweg ong., gebruik gronden in strijd bestemmingsplan voor
3 festivals (28/04/2015) 3141-2015;
Hollandse Aak 17, plaatsen dakkapel achtergevel (30/04/2015) 43302015.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

geweigerd

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Santpoort Jazz, 4 en 5 september
2015, plein voor café Bartje Hoofdstraat 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

