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BEIDE PINKSTERDAGEN GEOPEND

VOORJAARS Deense verse Zelf visje bakken!
SCHOLFILET
SCHARRELGRAATLOOS! MOSSELEN
VIS
KILO € 6.- 3 KILO € 5.00
KILO € 14.99
2 KILO € 24.99 2 KILO € 10.- Gratis schoongemaakt!
Onze warme visgerechten thuisbezorgd?
Kijk op thuisbezorgd.nl bij fish and chips IJmuiden!

Iedere week
in deze krant:
IJmuiden - Veelzijdig IJmuiden, wat ben je mooi! Het grootste familiestrand in de Randstad
werd afgelopen weekend druk bezocht. En dat de IJmuidenaren zelf het meest genieten van
hun uitzicht op strand, zee en haven blijkt wel uit de vele foto’s van kleurrijke zonsondergangen
op social media. Van zo’n uitzicht krijg je toch nooit genoeg?

Ontdek Oud-IJmuiden met smartphone of tablet

Tussen kade en kanaal
IJmuiden - vorig jaar is
de wandelroute ontdek
oud-IJmuiden van start
gegaan. De route wordt
ondersteund door informatieve fotoborden,
een website en een folder. ook zijn wandelingen onder leiding van
een gids mogelijk. Sinds
deze week kunnen oudIJmuiden én het havengebied te voet worden
verkend aan de hand van
een route op de smartphone of tablet.
De wandelroute door OudIJmuiden voert langs bewaarde en verdwenen nostalgische plekjes zoals het
Willemsplein, hotel Nommer Een, station IJmuiden, Japie Overzet, de sluizen, de Gregorius Kerk en
de Visserijschool. De route is 5,5 kilometer lang en
komt langs 25 unieke punten. De verhalen en foto’s
zijn verzameld door Agnes de Boer en Marlenne
schrijver in het kader van
het verhalenproject Beleef
Oud-IJmuiden.

Met de app is de route uitgebreid tot het gebied tussen de Vissershaven en de
Haringhaven. Deze route is 7 kilometer lang en
doet eveneens een scala
aan café’s en restaurants
in Oud-IJmuiden en de havens aan. De app is te vinden in de appstore van
Abellife (www.AbelLife.nl).
De informatieborden Ontdek Oud-IJmuiden zijn in
juni vorig jaar geplaatst.
Nog lange tijd ontbrak het
bord op het Thaliaplein
verhalend over het vroe-

gere Willemsplein en het
Thaliatheater. Op 11 mei
is het Thaliaplein geopend
en staat ook het laatste
bord op zijn plek. Samen
met wethouder Ronald
Vennik hebben Agnes de
Boer en Marlenne Schrijver het bord ingewijd. Nu
valt weer te lezen dat het
Willemsplein vroeger deel
uitmaakte van ‘het Rondje’
waarop je vroeger je liefje
vond en dat het Thaliatheater is begonnen als oudkatholieke kerk, mandenmakerij en bioscoop. Alle borden zijn door lokale
en regionale bedrijven gesponsord.
De eerste druk van het verhalenboek Beleef OudIJmuiden was eind vorig
jaar uitverkocht. Het bestuur van de Stichting Verhalen Verbinden heeft besloten tot een herdruk over
te gaan. Binnen twee weken ligt het boek in de lokale boekwinkels, waaronder Readshop IJmuiden en
Bredero Santpoort.
Zie ook www.ontdekoudijmuiden.nl.

Informatie
van de gemeente
Velsen

AIrco vullen
Incl. onderhoud
nu E70,-

AlbAtros bAnden
IJmuIden
www.albatrosbanden.nl

zondag
22 mei 2016
Schrijf nú in voor de 5 of 10 km
loop of met uw kinderen voor
de Kids Obstacle/Free Run

zorgspecialistloop.nl

2 / uur lang
1

2

onbeperkt eten/drinken

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

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

DEZE WEEK IN DE KRANT

De nieuwe schijf van vijf,
nu wel goed?
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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 reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Pinksterjaarmarkt
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Op
maandag 16 mei vindt de
Pinksterjaarmarkt plaats in
de Engelse Landgoedtuin van
Duin & Kruidberg.
De markt, die van 11.00 tot
17.00 uur duurt, bestaat uit
een grote diversiteit aan kramen met kleding, culinaire verrassingen, sieraden en
accessoires. Er zijn ook ver-

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

schillende activiteiten waaraan bezoekers kunnen deelnemen, waaronder een historische rondleiding over het
landgoed, een poppenkastshow voor de kinderen en
diverse sport- en spelactiviteiten. De toegang is gratis.
Parkeren kost 5 euro per auto. Zie ook www.duin-kruidberg.nl.

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.

IJmuiden - Bij Fysiotherapie De Wit wordt sinds 1954
een breed scala aan fysieke aandoeningen behandeld.
De praktijk kenmerkt zich
door liefde voor het vak, grote professionaliteit, een persoonlijke benadering van de
cliënten en een gemoedelijke sfeer.
Er werken vijf fysiotherapeuten, die naast een uitgebreide
kennis van algemene fysiotherapie elk een eigen specialisme hebben. Sinds enige tijd behoort ook handfysiotherapie tot die specialismen. Bij klachten door overbelasting, door aandoeningen als reuma of artrose of
door de gevolgen van letsel

na een ongeval, waarbij posttraumatische reflexdystrofie
kan ontstaan, kan door middel van training en oefening,
een verbetering van de situatie worden bereikt. Het verminderen van de pijn en het
vergroten van de bewegingscapaciteit vormen hierbij het
uitgangspunt.
Fysiotherapie De Wit is aangesloten bij het Eerstelijns
Hand- en Polsnetwerk Kennemerland, een samenwerkingsverband van geregistreerde handfysiotherapeuten en handergotherapeuten. Bovendien wordt samengewerkt met andere fysiotherapeuten in de regio. Zie ook
www.fysiotherapiedewit.nl.

Afgelopen week herdachten we de oorlogsslachtoffers. Elk jaar vinden op 4
mei meerdere herdenkingsmomenten en plechtigheden plaats in Velsen. Het
Monument voor de Gevallenen op Plein 1945 speelt
daarbij een belangrijke rol.
Na een herdenkingsbijeenkomst in de Burgerzaal worden vanaf 18.45 uur kransen en bloemstukken bij
het monument gelegd. Om
19.00 uur vormt het monument het startpunt van de
herdenkingstocht naar begraafplaats Westerveld in
Driehuis.
Kort na de bevrijding werd
op initiatief van verzetsstrijders, verenigd in het Comité Monument Velsen, het
Monument voor de Gevallenen opgericht ter herinnering aan de gevallenen
in de Tweede Wereldoorlog. Het monument is ontworpen door de Bussumse beeldhouwer Nicolaas
van der Kreek. Het bestaat
uit een natuurstenen beeldengroep van drie mannen:
een zeeman, een visser en
een soldaat, die met de rug
naar elkaar toe staan. In de

voet van het gedenkbeeld
zijn op elk van de zes zijden
teksten aangebracht. Eén
van de teksten luidt: ‘1940
– 1945 in dankbare herinnering aan hen die vielen in
dienst van het vaderland te
land ter zee en in de lucht’.
Een andere zijde meldt: ‘Een
Koers Een Strijd De Vrijheid’.
Het twee-en-een-halve-meter hoge gedenkteken staat
op een met stenen ingelegd
voetstuk, waar het gemeentebestuur, het Comité 4 en 5
mei en vele andere organisaties op 4 mei bloemstukken en kransen leggen.
Het gedenkteken is op 5 mei
1948 onthuld door Pamela Homburg-Boreham. Zij is
de weduwe van de omgekomen Engelandvaarder en
R.A.F.-officier Ab Homburg,
die tijdens een vlucht boven Nederland verongelukte. Zijn naam leeft voort in
de Homburgstraat.
Burgemeester Kwint plaatste bij de onthulling in de
voet van het monument
een loden koker met daarin een oorkonde met de namen van 244 Velser oorlogsslachtoffers. Het monument
stond aanvankelijk op een
terp van aarde en gras op
het toekomstige raadhuisplein aan de Zeeweg, bij
wat later de hoek met de De
Noostraat werd.
Bij de herbouw en de inrichting van Plein 1945,
waarvan de naam pas op 10
mei 1949 werd vastgesteld,
krijgt het beeld zijn huidige
plaats.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Verlies in een
kinderleven

Nu ook bezorgservice
bij Nico Waasdorp
IJmuiden - Natuurlijk is
het altijd gezellig om langs
te gaan bij Nico Waasdorp
voor een gezellig praatje, een
drankje en een heerlijke vismaaltijd of -snack, maar je
hebt van die dagen dat dit
niet uitkomt.
Wat de reden ook is, voor
veel mensen zal het prettig
zijn om te weten dat er nu zeven dagen per week heerlijke warme vismaaltijden van
Nico Waasdorp thuisbezorgd

worden door FishandChips.
nl. De gele auto van FishandChips.nl zal een bekende verschijning worden in heel Velsen en in Haarlem-Noord.
Wilt u op uw bedrijf, bij u
thuis, in uw strandhuisje of
op de camping ook eens genieten van een makkelijke en
smakelijk vismaaltijd, bestel
dan via Thuisbezorgd.nl en
binnenkort via de eigen site: www.fishandchips.nl. Eet
smakelijk!

Heren 2 Smashing
Velsen’96 kampioen
Velsen – Het was een succesvol jaar voor het Heren 2
team van Smashing Velsen
’96. Met overmacht hebben
ze het kampioenschap behaald in seizoen 2015-2016
en promoveren ze naar een
hogere klasse.
Het volleybalteam bestaat
overwegend uit jonge spelers uit IJmuiden, Santpoort,
Velserbroek en Haarlem. Zij
wisten het verschil te maken
en bleken een geducht tegenstander van alle teams te
zijn. Trainer en reservespeler
Jan Uijtendaal was dan ook
zeer tevreden over de geboekte vooruitgang van deze
gemotiveerde trainingsgroep.
Na 18 wedstrijden werd het

kampioenschap behaald met
maar liefs 72 punten. 58 sets
werden gewonnen en maar
16 sets werden door de tegenstander gepakt. Dit succesvolle team blijft grotendeels intact en gaat straks in
de derde klasse uitkomen.
Volleyballen blijft een ongelooflijk leuke teamsport.
Mocht je dit ook eens willen ervaren kijk dan voor informatie op de website www.
smashingvelsen.nl. Op de foto vanaf links: Jan Uijtendaal, Tom Altena, Ramon van
Roon, Sergio Gómez Serrano,
Mike Mol, Robert Baggerman, Teun Been, Tim Notenboom en Karel Stelma (Arno
Grim ontbreekt op de foto)

Bij kinderen denken we
aan spelen, plezier maken,
groeien, leren. Maar ook
in een kinderleven komt
verdriet voor door verlies of
afscheid. Ergens tijdens de
vakantie een knuﬀel laten
liggen, een huisdier dat
doodgaat of het verlies van
een dierbare. Kinderen kun
je de verdrietige kant van
het leven niet besparen. Je
kunt ze er beter vertrouwd
mee maken dan het te
verbergen.
Zwijgen over verlies en
dood betekent immers niet
dat kinderen niets weten
of aanvoelen. Het is een
misverstand te denken dat
kinderen zich niet bezighouden met de dood. Waarom
hen in hun eentje laten
worstelen? Er gebeurt regelmatig wel iets waardoor
we kinderen langzaamaan
vertrouwd kunnen maken
met verlies en zelfs met de
dood.
Elke dag zien kinderen wel
iets dat doodgaat: een
verwelkte bloem, een dode
mier. Zo kunnen we hen
leren dat als iets doodgaat
het niet meer kan groeien
en bewegen en ook niet
meer gaat leven.
Als kinderen zich realiseren dat mensen ook dood
gaan, kunnen ze leren dat
dood veroorzaakt wordt
door ziekte, ouderdom of
een ongeluk. Oma is dood
omdat zij heel erg oud was.
Jeroen omdat hij al lang
ziek was en de beste dokter
hem niet meer beter kon
maken. Kinderen kunnen
ook leren wat er na de dood
gebeurt. Door samen de
hamster te begraven raken
kinderen vertrouwd met het
afscheid nemen. Ze leren de
manieren kennen waarop
wij afscheid nemen.
Op 22 mei organiseren we
een speciale ochtend voor
kinderen. Kijk op http://
www.memoriauitvaartzorg.
nl/memoria-activiteiten.

Patty-Lou Middel-Leenheer
Memoria Uitvaartzorg
Telefoon: 0251 - 254 135
www.memoriauitvaartzorg.nl

ZorgSpecialistloop en
nu ook Kids Obstaclerun
Driehuis - Op 22 mei klinkt
voor de achtste keer het
startschot van de ZorgSpecialistloop. In Velsen is de
ZorgSpecialistloop
inmiddels een bekend evenement
dat elk jaar meer deelnemers
trekt. ,,Het aantrekkelijke van
de ZorgSpecialistloop is de
combinatie van de ambiance van een stadion, gecombineerd met een snel en afwisselend parcours en een perfecte organisatie.” Aan het
woord is Otto Korstenbroek,
directeur van de ZorgSpecialist en zelf een fervent hardloper. ,,De ZorgSpecialist
vindt het belangrijk om zich
in Velsen in te zetten voor
een gezonde leefstijl. En daar
past zo’n geweldig loopevenement helemaal bij!”
De routes van de 5 en 10 kilometer lopen door de mooie
natuur in Velsen door de
landgoederen
Schoonenberg, Velserbeek en Beeckestijl. Finishen in het stadion
is een aparte sensatie. Deelneemster Inge Dijkstra van
editie 2015: ,,het is zo gaaf
om te finishen wanneer je

vanaf de tribune wordt toegejuicht. Supporters en eerder gefinishte deelnemers
zorgden voor een geweldige
sfeer.”
De faciliteiten in het Telstarstadion zijn ruim en verzorgd. Na afloop is er gelegenheid om te douchen. Ook
aan de supporters is gedacht,
zij kunnen tijdens de loop in
de ontvangstruimte van het
stadion terecht voor een kop
koffie of een broodje
Nieuw dit jaar is de Kids Obstacle Run. Een avontuurlijke loop op het hoofdveld met
spannende obstakels – onder meer strobalen, een hindernisbaan en opblaaskussens - voor de jongste deelnemers. Geweldig voor ouders om vanaf de tribune hun
kids aan te moedigen en te
zien hoe behendig ze zijn.
De kids Obstacle Run start
om 9.45 uur. De 5 kilometer
en 10 kilometer loop starten
om 11.00 uur.
Inschrijven? Ga naar www.
zorgspecialistloop.nl. Na-inschrijven kan op 22 mei voor
het Telstar stadion.

Vierdaagse Velserbroek
Velserbroek – Van dinsdag
24 tot en met vrijdag 27 mei
is de Avondvierdaagse in Velserbroek. De inschrijving is al
gestart. Deelname kost 4 euro. Ook dit jaar is de organisatie in handen van Dorpsvereniging Velserbroek.
Dit jaar willen zij net als voorgaande jaren op de laatste avond feestelijk afsluiten.
Vanaf 19.30 uur zal een DJ
aanwezig zijn op het Vestingplein om de wachtenden en
binnenkomende lopers een
muzikaal onthaal te geven.
Inschrijven kan via het invullen van het formulier op www.
dorpsverenigingvelserbroek.
nl. Voor vragen kunt u con-

tact opnemen met Jacqueline Staats via 023-5490282
of mailen naar avond4daagse@dorpsverenigingvelserbroek.nl.
Dorpsvereniging Velserbroek
is nog op zoek naar verkeersregelaars om de Avondvierdaagse in goede banen te
leiden. Zonder verkeersregelaars is het niet mogelijk om
een veilige route te garanderen voor de kinderen.
Het bestuur van Dorpsvereniging Velserbroek en alle vrijwilligers van de Avondvierdaagse Velserbroek wensen alle lopers heel veel succes en een sportieve wandeltocht toe!
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Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 18
mei bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan
de Lange Nieuwstraat 469.
De hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten
te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking van
de Vibrionveer, een nieuwe
Zweedse uitvoering. Deze
vervangt de klassieke steunzool, die vaak hard en statisch
is. De Vibrionveer heeft een
verende werking en activeert
de spieren en de bloedsomloop. Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voetips op basis van zijn eigen ten. Mensen met voetklachjarenlange ervaring als inbre- ten en daaruit voortvloeienker.
de rugklachten zijn enthouUiteraard zijn de verzekeringsadviseurs van de Rabobank aanwezig om vragen
over verzekeringen te beantwoorden of een afspraak in
te plannen.
Het event Verzekeren vindt
plaats in de Rabobank-vestiging aan de Zadelmakerstraat 150 in Velserbroek.
Klanten en niet-klanten kunnen zich aanmelden via www.
rabobank.nl/ijmond.

Rabobank IJmond

Informatieavond
over verzekeren
Velserbroek - Op woensdag
18 mei organiseert Rabobank
IJmond een informatieavond
over verzekeren. Het event
geeft inzicht in de risico’s die
(particuliere) klanten lopen
en hoe hiermee om te gaan.
Welke risico’s kunnen klanten zelf dragen? En welke
niet? Hoe beoordeel je dit?
De vraag of risico’s voorkomen kunnen worden, wordt
beantwoord door een bijzondere spreker: ex-inbreker
en preventievoorlichter Evert
Jansen. Hij geeft preventie-

siast over de Vibrionveer. De
stand van de voet en de holling van de voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet
wordt ondersteund en de
voet kan weer op natuurlijke
wijze afrollen. De pijn neemt
af, spieren en banden worden krachtiger en een goede doorbloeding wordt bevorderd. De Fusegold Vibrionveer heeft een handzaam
formaat en past in bijna alle
modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Dit is geheel gratis,
wel graag van tevoren een
afspraak maken. Leemans is
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0255-511117.
Zie ook www.shoes2fit.nl.

Voorronde Rabo Junior
Super Serie bij Overbos
IJmond - Zaterdag 14 mei
nemen tientallen D-junioren van de hockeyclubs in de
IJmond het tegen elkaar op
tijdens de Rabo Junior Super Serie. Dit is een nieuw
hockeytoernooi waarbij er
5-tegen-5 wordt gespeeld in
mixed teams. De winnaars
gaan door naar de Nationale
Finaledag in Den Bosch.
Aan de voorronde doen speciaal samengestelde teams
mee die bestaan uit D-junioren van MHC Uitgeest, BHC
Overbos, KHC Strawberries en HC Spaarndam. Deze
clubs werken samen binnen
IJmond Hockey en hebben
Rabobank IJmond als hoofdsponsor. De wedstrijden worden tussen 10.00 en 14.00
uur gespeeld op het complex
van BHC Overbos, Van Loenenlaan 3 in Beverwijk.

www.

Het toernooi kent een spectaculaire opzet. De deelnemende teams spelen minimaal vier wedstrijden van 4x5
minuten op een kwart veld,
er kan alleen gescoord worden van binnen de 10-meterlijn en in plaats van een strafcorner wordt er een shootout genomen. Een gelijkspel wordt direct beslist met
shoot-outs (golden goalprincipe).
De winnaars van de voorronde plaatsen zich voor de
Nationale Finaledag van de
Rabo Junior Super Serie op
zaterdag 9 juli bij HC Den
Bosch. Dat toernooi is gekoppeld aan de oefeninterland Nederland-België (vrouwen).
Meer weten over IJmond
Hockey? Kijk dan op www.facebook.com/ijmondhockey.

.nl

Maak gratis
kennis met
wandelcoaching
Santpoort-Noord - Op zaterdag 21 mei is het Nationale Wandelcoachdag. Tijdens deze dag kun je gratis
kennismaken met wandelcoaching in Santpoort. Het is
de vijfde keer dat de Nationale WandelCoachDag wordt
georganiseerd. Er doen zo’n
70 tot 80 wandelcoaches aan
mee. RC Ademcentrum Kennemerland doet hier ook aan
mee en bied een gratis WandelCoaching-sessie aan van
45 minuten. Men wandelt
in de Duinen van Duin en
Kruidberg. De start is bij de
Hoeve Duin en Kruidberg.
Na een introductie volgt een
mini-workshop over bewustwording in combinatie met
ademen en bewegen. Wie
weet ben je zo enthousiast
dat je daarna meteen een
nieuwe afspraak maakt. Aanmelden kan via www.rcak.nl
of 06-29115498.

Beveiliger
geslagen

Velsen-Zuid - Op 22 mei
start een nieuw evenement
op Beeckestijn: het Beeckestijn Festijn. Van 10.00 tot
17.00 uur kun u heerlijk rondstruinen en proeven tussen
kunstboeken, brocante, antiek, lifestyle- en streekproducten.
Het terrein rond het landhuis en de tuinen zijn gevuld met een zeer gevarieerd en aantrekkelijk aanbod
aan boeken, brocante, curiosa en kunstobjecten. Exclusieve standhouders bieden
op Landgoed Beeckestijn tegen betaalbare prijzen zeldzame boeken, mooie brocante en curiosa, bijzondere

kunst en interessante spullen uit moeders- en grootmoederstijd aan. Antiek, glas,
sieraden, aardewerk, porselein, tin, schilderijen, bronzen
beelden, verzamelobjecten,
schoolplaten, landkaarten,
enzovoorts zullen in overvloed aanwezig zijn. Ga een
kijkje nemen op dit gezellige festijn, want er is voor een
ieder wel iets te vinden. Organisatie Van Vulpen hoopt
op een zeer geslaagd evenement voor publiek, standhouders, organisatie en gehele
omgeving Velsen. Een pracht
uitgaanstip voor heel het land
en omstreken. De toegang is
1 euro.

Haarlem - Een 19-jarige beveiliger uit Almere die aan
het werk was op Bevrijdingspop in Haarlem heeft aangifte gedaan van bedreiging en
mishandeling.
De man een meisje aan op
het feit dat ze bij de toiletten door de uitgang naar binnen liep. Het meisje luisterde
niet en kwam terug met twee
mannen van 22 en 30 jaar
die de beveiliger bedreigden. Omstanders probeerden
de herrieschoppers uit IJmuiden nog in bedwang te houden, maar ze wisten toch de
beveiliger te bereiken. Eén
van beide gaf de beveiliger
vuistslagen in het gezicht en
de ander bedreigde hem verbaal.
Inmiddels ingeroepen assistentie hield beide mannen in
bedwang zodat de politie hen
even later kon arresteren. Ze
zijn meegenomen naar het
politiebureau.

facebook.com/LijfenGezondheid

www.lijfengezondheid.nl
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023-5376227, welkom. Zie ook
www.museumboerderijjanmakkes.nl
Trotsmarkt op Buitenplaats
Beeckestijn in Velsen-Zuid.
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
gesloten.

Maandag
16 mei

Donderdag
12 mei

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur. Thema:
‘Wonen Plus’.
Pinksterexpositie Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten genoemde tijden is
men na telefonische afspraak,
023-5376227, welkom. Zie ook
www.museumboerderijjanmakkes.nl

Vrijdag
13 mei

Villa’s Culinair Wijntheater in Villa Westend. Zie ook
www.villawestend.nl of volg
Villa’s Culinair Wijntheater op
facebook.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Pinksterexpositie Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten genoemde tijden is
men na telefonische afspraak,
023-5376227, welkom. Zie ook
www.museumboerderijjanmakkes.nl
Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Ernst Daniël Smid en Annemieke Ruyten met gastoptredens van Velsense koren
Sparkle en Voices. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Eddy de
Eagle’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
14 mei

Villa’s Culinair Wijntheater in Villa Westend. Zie ook
www.villawestend.nl of volg
Villa’s Culinair Wijntheater op
facebook.
Internationale
modelspeedbootrace bij de Kennemer Modelbootclub bij de
Ven, achter HVC (voorheen
ReinUnie). Zie ook www.
kmbc.nl.
Wandeling die troost geeft
na verlies, georganiseerd
door Alice Loeters, persoon-

lijke uitvaartzorg. De wandeling start om 10.00 uur vanaf parkeerplaats MiddenHerenduin aan de Duin- en
Kruidbergerweg in SantpoortNoord. Deelname 5 euro incl.
koffie.
Nationale Molendag van
10.00 tot 17.00 uur.
Boekenmarkt bij Odd Fellows, Stationsweg 95 VelsenZuid. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Voorronde Rabo Junior Super Serie bij BHC Overbos,
Van Loenenlaan 3 Beverwijk.
De wedstrijden worden tussen 10.00 en 14.0 uur gespeeld.
Pinksterexpositie Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten genoemde tijden is
men na telefonische afspraak,
023-5376227, welkom. Zie ook
www.museumboerderijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie
van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Tentoonstelling ‘Echt en/of
Kunst’. Om 13.30 uur film- en
verhalenmiddag met als onderwerp ‘Bergers en Redders’.
Entree gratis, maar vol is vol.
Stadsschouwburg Velsen:
Mark Rietman en Anniek
Pheifer in ‘The Little Foxes’.
Aanvang 20.15 uur.

Zondag
15 mei

1e Pinksterdag
Villa’s Culinair Wijntheater in Villa Westend. Zie ook
www.villawestend.nl of volg
Villa’s Culinair Wijntheater op
facebook.
Internationale
modelspeedbootrace bij de Kennemer Modelbootclub bij de
Ven, achter HVC (voorheen
ReinUnie). Zie ook www.
kmbc.nl.
Pieter Vermeulen Museum
gesloten in verband met Pinksteren.
Pinksterexpositie Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten genoemde tijden is
men na telefonische afspraak,

2e Pinksterdag
Villa’s Culinair Wijntheater in Villa Westend. Zie ook
www.villawestend.nl of volg
Villa’s Culinair Wijntheater op
facebook.
Internationale
modelspeedbootrace bij de Kennemer Modelbootclub bij de
Ven, achter HVC (voorheen
ReinUnie). Zie ook www.
kmbc.nl.
Pinksterexpositie Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 18.00 uur.
Buiten genoemde tijden is
men na telefonische afspraak,
023-5376227, welkom. Zie ook
www.museumboerderijjanmakkes.nl
Pinksterjaarmarkt op Landgoed Duin & Kruidberg in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
extra geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Piano trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
50Plus dansavond in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden met lekker hapjes en live muziek. Van
19.30 tot 23.30 uur.

Dinsdag
17 mei

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Simon Keizer in ‘Ik & Simon’.
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
18 mei

OIG
winkeltje,
Industriestraat 66 in IJmuiden. Geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Verkoop van kleding en huisraad.
Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 IJmuiden. Gratis voetafdruk en uitleg over de werking
van de Vibrionveer. Graag van
tevoren een afspraak maken
via 0255-511117.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en ‘Een
droom door Holland op z’n
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt
en/of Kunst’.
Informatieavond over verzekeren
bij
Rabobank
IJmond in de vestiging Zadelmakerstraat 150 in Velserbroek.
Lezing ‘Het beleg van Haarlem en de rol van de Brederodes daarin’. Engelmunduskerk, Kerkplein 1 Velsen-Zuid.
Aanmelden via geratruus@
gmail.com of 023-5380927.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
The Analogues. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden: Iers Trio
O’Dreams. Aanvang 20.30
uur.

Donderdag
19 mei

Stadsschouwburg Velsen:
Het Groot Niet Te Vermijden.
Aanvang 20.15 uur.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

Velsen6 is terug!
Archief nu te zien
op Ziggo 40

39

Internationale
modelspeedbootrace
Velsen-Zuid – Op 14, 15 en
16 mei, dus het hele Pinksterweekend, is in Spaarnwoude bij de Kennemer
Mobelbootclub een internationale modelspeedbootrace bij modelbootvijver De
Ven achter HVC, voorheen
ReinUnie. De deelnemers
komen uit heel Europa en
zullen stevig strijden om de
prijzen. Ook zeven eigen leden hebben zich geplaatst
voor de race. Het weekend
zal ook in het teken staan
van het goede doel: KWF.
Via collectebussen, een veiling, een marktkraam met
hele leuke spullen en een
loterij op zaterdagavond
wil men van deze actie een
groot succes maken. Het is
zeer zeker de moeite waard
om dit spektakel van dichtbij mee te maken. Het verloop van de wedstrijden is
goed te volgen dankzij het
grote scorebord dat aangeeft wie op kop ligt. De boten kunnen snelheden behalen tot maximaal 100 kilometer per uur. Zie ook www.
kmbc.nl.

Bibliotheek Velsen ook
in twee buurthuizen
Velsen - Naast vestigingen
in IJmuiden en Velserbroek
is Bibliotheek Velsen ook in
Santpoort-Noord en VelsenNoord te vinden.
Bij Buurthuis het Terras aan
de Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord kun je terecht bij
het servicepunt van de bieb.
Hier kun je je inschrijven,
boeken inleveren en gereserveerde materialen ophalen.
Bovendien is er een Boekspot
waar iedereen boeken kan
brengen en lenen. Het ser-

vicepunt is elke woensdag en
vrijdag geopend van 12.00 tot
14.00 uur.
Ook in Buurthuis de Stek aan
de Heirweg in Velsen-Noord
is een servicepunt met een
Boekspot en de mogelijkheid
om je in te schrijven, te lenen van de mobiele collectie,
boeken in te leveren en gereserveerde materialen op te
halen.
Het servicepunt is geopend
op woensdag en vrijdag van
11.00 tot 13.00 uur.
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Velsen laat punten
aan Alkmaarsche Boys

IJmuiden - Het Pinksterweekeinde wordt cruciaal
voor de Stormvogels-selecties, want beide teams zijn,
nu er nog één wedstrijd van
de reguliere competitie op
het programma staat, volop
in de race voor de nacompetitie.
Stormvogels-zondag
won
thuis met 2-1 van degradatiekandidaat Spirit’30 en
heeft door deze overwinning
nog een kleine kans op de
nacompetitie voor promotie.
Kampioen Assendelft en Velsen hebben reeds een periodetitel, maar de titel van Assendelft gaat naar de hoogst
geklasseerde ploeg en dat
zijn nu FC Uitgeest en LSVV. Beide teams staan twee
punten voor op Stormvogels,
dus Tweede Pinksterdag zal
Stormvogels in Heerhugowaard tegen SVW’27 moeten winnen om nog kans te
maken op de nacompetitie.
In de strijd om de derde periode staat het team van de
vertrekkende trainer Jeroen
Kroes op de tweede plaats
met drie punten achterstand
op West Frisia, dat een veel
beter doelsaldo (+10 om +4)
heeft.
Stormvogels-zaterdag speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Kon. HFC en staat nog
steeds - met twee punten
minder dan Vlug en Vaardig
- op de voorlaatste plaats.
Om de nacompetitie te halen, zal het team van trainer
Marco Adema zaterdag moeten winnen van middenmoter SCW om niet rechtstreeks
te degraderen naar de vierde
klasse en dan mag V&V niet
winnen.
Stormvogels-zondag speelde op Zeeweg tegen degradatiekandidaat Spirit’30 uit
Hoogkarspel. Binnen vijf minuten scoorde de aan het
eind van het seizoen vertrekkende Dennis Verwer (op de
foto rechts), die na een mooie
en lange solo-actie van Giano Bonam de 1-0 bekwaam

aan kon tekenen. Stormvogels bleef de betere ploeg,
maar wist zich geen raad met
de geboden kansen.
Na de thee vergrootte Stormvogels binnen 5 minuten de
voorsprong. Bas Scholten
werd onderuit gehaald en
vanaf 18 meter schoot Danny Blok de vrije trap in de uiterste linkerhoek, 2-0. Stormvogels bleef de bovenliggende ploeg, maar faalde in de
afwerking. In plaats dat de
IJmuidenaren de score uit
konden breiden, scoorde
Spirit’30 zeven minuten voor
tijd door Van Dijk de aansluitingstreffer, 2-1. Dit werd tevens de eindstand. Door deze overwinning bleef Stormvogels dit seizoen thuis ongeslagen. Maandag gaat de
reis naar Heerhugowaard en
is daar de in degradatie verkerende SVW’27 de tegenstander.
Stormvogels-zaterdag
en
Kon.HFC deelden op sportpark Zeewijk mooi de punten: 2-2. De eerste 20 minuten was Stormvogels niet bij
de les en door Koen Warmerdam namen de Haarlemmers de leiding. Stormvogels
herstelde zich en na een half
uur werd een Haarlemse verdediger door Robin Ulehake
en Ian Hille dusdanig op zijn
huid gezeten dat hij niet anders kon doen dan de bal in
zijn eigen doel te schieten,
1-1.
Binnen een kwartier nam
Kon.HFC door Ruben Cusell opnieuw de leiding, 1-2.
Stormvogels had 20 minuten
voor tijd haar antwoord klaar
door een doelpunt van Mark
Tol, 2-2. Het laatste kwartier kwamen beide ploegen
met tien man te staan en gescoord werd er niet meer.
De enige concurrent Vlug en
Vaardig speelt zaterdag a.s.
uit tegen subtopper VVC, terwijl Stormvogels de strijd in
Rijsenhout aangaat tegen
middenmoter SCW. (foto:
Hans Willemse)

Driehuis - Voor de tegenstander was de wedstrijd
belangrijk om in de Tweede Klasse te blijven, Velsen
kon ontspannen verder werken richting de nacompetitie. Toch nam Velsen direct
het initiatief en drong Alkmaarsche Boys ver achteruit.
Kansen waren er voor Patrick
Castricum, Donny Koning,
Steef van Wees en Mischa
Plug maar met goed verdedigend werk en dankzij de
lat bleef de 0-0 op het bord.
Een communicatiefout aan
de andere kant bracht Alkmaarsche Boys onverdiend
op voorsprong. Daniël Mullen
zorgde voor 0-1. Gelukkig liet
de gelijkmaker niet lang op
zich wachten. Met een prima actie zette Patrick Castricum Rens Greveling vrij voor
de doelman. In twee etappes
en met dank aan het houtwerk zorgde Rens voor 1-1.
Vlak voor rust nog een grote
mogelijkheid voor Velsen. Patrick Castricum bracht Angelo Beck in stelling. Doelman
Dennis Pluijmers tikte de bal
uit de kruising. Na rust direct
een mogelijkheid voor de bezoekers maar de lob ging –
gelukkig voor Velsen - behalve over Sander van der Lugt

ook over de deklat. Alkmaarsche Boys bleef aandringen
en Daniël Mullen stuitte op
de Velser defensie. Vervolgens liep Angelo Beck tegen
zijn tweede gele kaart op en
moest Velsen met tien man
verder. De Boys zetten een
tandje bij en Velsen kreeg
het even moeilijk. Zo zeilde
een bal van Marcel de Wit
net over het doel. Toch bleven
er kansen voor Velsen: Donny Koning stuitte op de doelman en de ingevallen Vincent
Cuvelier zag zijn schot rakelings naast gaan. Kort daarvoor had Sander van der Lugt
de snelle Daniël Mullen van
scoren afgehouden. Een verre uittrap van Sander van der
Lugt kwam via Vincent Cuvelier bij Donny Koning die de
bal simpel binnen tikte. De
grensrechter van Alkmaarse
Boys stak een (vlaggen)stokje voor het doelpunt. Toch
gingen de Boys met de drie
punten naar Alkmaar terug.
Mischa Plug haalde Pascal
Hartog onderuit en de strafschop werd feilloos door het
slachtoffer in de linker benedenhoek geknald: 1-2. Volgende week de laatste wedstrijd tegen en bij de Kennemers.

Afhankelijk van anderen
Velsen-Zuid - Onder een
heerlijk zonnetje, een klein
beetje wind en een temperatuur zo rond de 24 graden speelde IJmuiden zaterdag bij en tegen de kersverse
kampioen van de 3e klasse
B: Buitenveldert. Om de nacompetitie voor handhaving/
degradatie te ontlopen moest
IJmuiden winnen.
Buitenveldert startte met het
elftal waarmee zij kampioen geworden waren en dat
IJmuiden met 3 punten naar
huis kon gaan zou een moeilijke opgave zijn. Maar in het
voetbal is niets onmogelijk.
IJmuiden begon onzorgvuldig en keek na 7 minuten tegen een 1-0 achterstand aan.
Even werd nog gedacht dat
IJmuiden daarna alles zou
geven voor een goed resultaat maar toen het rustsignaal klonk stond er een
4-0-stand op het bord.
IJmuiden startte in de twee-

de helft feller, maar kon geen
potten breken. De thuisploeg
kwam vrij eenvoudig op 5-0
en liet IJmuiden wat terug
doen: 5-1. Daarna zette Buitenveldert even aan en liep
uit naar 7-1. Tien minuten
voor tijd bepaalt de kampioen de uitslag op 8-2.
IJmuiden
moet
volgende week in de laatste wedstrijd van deze competitie op
Schoonenberg winnen van
het inmiddels gedegradeerde CTO ’70. De Brug zal dan
ook nog puntverlies moeten
lijden in de wedstrijd tegen
Zandvoort, anders rest voor
IJmuiden de loterij die nacompetitie heet.
Er was afgelopen zaterdag
weinig voetbal. IJmuiden 2
verloor van Volendam 4 met
2-7, IJmuiden B1 met de succesvolle trainer/coach Koen
van Oosterom won met 4-0
van HBC B2 en de D1 won
met 4-1 van Purmerend D2.

Caril Heeren
beste keeper
van Nederland
IJmuiden - Caril Heeren, speler
van Stormvogels B1, is uitgeroepen tot beste keeper van Nederland in de categorie 14/15
jaar. Dat gebeurde afgelopen
zaterdag tijdens een door Frans
Hoek Sports en de KNVB georganiseerde finaledag in Harderwijk. Tijdens de finaledag werd
er tegen leeftijdsgenoten gestreden door middel van drie
speciaal door Frans Hoek ontwikkelde keeperspelwedstrijden. Er waren twee poules van
zes en de winnaars van deze
poules moesten uiteindelijk tegen elkaar strijden. Tijdens deze drie spelelementen kon Caril maximaal 30 punten behalen.
Met een score van 29 punten
wist hij overtuigend de finale te
behalen, de nummer twee ver
achter zich latend met 13 punten. In de finale moesten twee
spelelementen afgewerkt worden: 1 tegen 1, waarbij de keepers proberen voetballend bij
elkaar tot scoren te komen, en
shoot en save, waarbij de keepers proberen met een dropkick
of een volley een doelpunt te
maken. Bij het eerste onderdeel
werd niet gescoord, zodat het
tweede onderdeel de beslissing
moest brengen. Daarin maakte
Caril duidelijk het verschil: 3-1.
Uit handen van de organisatie nam Caril de gouden handschoen in ontvangst. Hij mag
zich het hele jaar de beste keeper van Nederland noemen. Dat
is alweer de tweede keer, want
in 2014 won hij ook al in de categorie 12/13 jaar, toen nog uitkomend voor Jong Aalsmeer
United. Caril speelt momenteel als eerstejaars B-Junior bij
Stormvogels B1. Hij staat met
dit team momenteel bovenaan
in de Hoofdklasse en kan met
nog twee wedstrijden te gaan
kampioen worden. Daarnaast is
hij vaste keeper bij het tweede
zondagteam én reservekeeper
bij het eerste zondagteam van
Stormvogels.
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Open Gerard van Es 7x7 Toernooi

IJmuiden - Op zaterdag 21
mei organiseert IJVV Stormvogels voor de tiende keer het
Open 7x7 Toernooi. Na de zeer
succesvolle en sportieve editie
van vorige seizoenen draagt het
toernooi alweer voor de vierde
keer de naam van Visrestaurant
Gerard van Es. Tijdens het jubileumseizoen is deze succesvolle samenwerking gestart om
se producent Nomobo inspi- daarmee andermaal de meer
reerde ze tot het maken van dan symbolische band tussen
een nieuwe, bijna twee uur
durende show. Het journalistencollectief stelt het publiek
‘multimediaal totaaltheater
pur sang, óók geschikt voor
vrouwen die niet van voetbal
houden’ in het vooruitzicht.
Behalve Erik van Muiswinkel
verschijnt ook Viggo Waas op
het podium. De Amsterdamse cabaretier trekt momenteel volle zalen met zijn voorstelling ‘Cruijff en Pipo’. Hij
krijgt onder meer gezelschap
van de Haarlemse zangeres Jessica van Noord en de
Spaarndamse dichter John
Schoorl.
De Grote Hi-Ha-Hondelul
Voetbal Show op 30 mei is
nog niet uitverkocht. Kaarten
kosten dankzij sponsoring
slechts 15 euro en zijn nog
verkrijgbaar via ticketmaster.
nl, aan de kassa van het Patronaat en bij vestigingen van Velsen-Zuid - Zaterdag nam
Primera.
IJmuiden B1 het als nummer
De show wordt gemaakt door één in de competitie op teSimon Zwartkruis (Voetbal gen HBC. Het team van traiInternational), Edwin Struis ner Coen van Oosterom moest
(Nieuwe Revu), Paul Onken- drie punten binnenhalen om
hout (de Volkskrant), Dick zich naderhand onofficieel
Sintenie (Het Parool) en free- kampioen te kunnen noemen
lance-journalist Mark van van de tweede klasse.
den Heuvel. (foto: Toussaint Hoewel HBC zich op de vierKluiters)
de plaats heeft genesteld, zijn
zij de directe concurrent voor
de titel. De club uit Heemstede had nog zes wedstrijden
te spelen en heeft, zeker bij
winst, statistisch gezien nog
alle kans op de titel.
Na de aftrap zette IJmuiden

Pieter de Waard in
unieke voetbalshow
Regio - Ze zijn terug, de makers van de legendarische
voetbalshow Aad de Mos Bestaat niet! Op maandag 30
mei vindt in de grote zaal van
het Patronaat in Haarlem een
wervelend theaterstuk plaats
waarin voetbal, cabaret en
muziek in hoog tempo aaneen worden geknoopt in De
Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show.
Anderhalve week voor de
start van het Europees kampioenschap in Frankrijk staat
onder meer een optreden van
cabaretier Erik van Muiswinkel op het programma. Verrassend is de komst van Pieter de Waard, de kleurrijke
algemeen directeur van Telstar. De Waard toont zijn ware passie: het cabaret. ‘Mister
Heerenveen’ Foppe de Haan,
Wim Kieft en Ronald de Boer
zullen op ongewone wijze worden geïnterviewd. De
show wordt gepresenteerd
door de Haarlemse puntdichter/theatermaker Jan J. Pieterse.
Met vijftien uitverkochte
shows in het Haarlemse café Studio veroverden vijf bekende journalisten uit de regio Haarlem/Velsen eind vorige eeuw een cultstatus. Een
verzoek van de Amsterdam-

Stormvogels en de Vis en Visserij te duiden. Ook dit jaar kan
iedereen, lid of geen lid van
Stormvogels, selectiespeler, recreatiespeler, man, vrouw, veteraan deelnemen aan het toernooi. Naast het inmiddels traditionele Goud van Oud onderdeel is er voor de alleroudsten
ook een poule voor walking
voetbal. De indeling in poules
vindt plaats op basis van speelsterkte en leeftijd.

Het toernooi duurt van 11.30
uur tot circa 17.00 uur. Na afloop is er voor alle deelnemers
heerlijke gebakken vis van visrestaurant Gerard van Es of een
BBQ. Uiteraard zal er ook onder
het genot van een drankje en
live-muziek worden terug gekeken op de sportieve prestaties van de dag. Deelname kost
50 euro per team. Aanmelden
kan via www.stormvogels.nl of
secretaris@stormvogels.nl.

IJmuiden B1 op titelkoers
gelijk de aanval in en drukte de tegenstander terug op
de eigen helft. Uit een felle spelsituatie haalde IJmuiden een vrije trap welke werd
benut door Jeffrey Prinsse; de
openingstreffer was een feit.
IJmuiden gaf HBC geen kans
zich te revancheren en voerde
de druk nog meer op.
HBC raakte geïrriteerd en
door een overtreding op Daan
Heinemeijer kreeg IJmuiden
een penalty mee. Het was Timo Rill die deze voor zijn team
verzilverde; 2-0. Gedurende de eerste helft probeerde
HBC weer terug te komen in

de wedstrijd maar het mocht
niet baten. Via een voorzet van
Max Dobber liet Nick Ebbeling
met een derde treffer het net
bollen.
Na rust was het HBC die zich
herpakte en diverse malen het
doel van IJmuiden wist te bereiken. IJmuiden zakte duidelijk in en kon ook na de wissel van Noud Hamers voor
Martijn Beelen niet het eerdere spelbeeld meer laten zien.
Toch lukte het Ebbeling om
via de linkerflank op te komen
en met een treffer in de korte hoek de eindstand op 4-0
te brengen.
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Jan van Zeelt
toernooi

Politie opent 3D-aangifteloket in IJmuiden
IJmuiden - Burgemeester
Frank Dales heeft het nieuwe
3D-aangifteloket in het politiebureau aan het Tiberiusplein geopend. Hiermee breidt
de politie haar aangiftemogelijkheden voor de gemeente Velsen uit. De burgemeester opende met een fictieve
aangifte van diefstal van zijn
ambtsketen.
Het 3D-aangifteloket is zeven
dagen in de week van 9.00 uur
tot 22.00 uur op afspraak beschikbaar om aangifte te doen.
Burgemeester Dales is blij met
deze voorziening. ,,Hierdoor
worden de tijden om aangifte
te doen aanzienlijk verruimd.
Met de komst van het 3D-aangifteloket op deze locatie kunnen inwoners van gemeente
Velsen sneller en dicht bij huis
aangifte doen. Daarbij blijft de
lokale politie in IJmuiden en
omstreken zichtbaar en altijd
bereikbaar.” Aangiften worden

steeds vaker telefonisch, via
internet of bij de burger thuis
opgenomen. Het 3D-aangifteloket is een nieuwe mogelijkheid om aangifte te doen. Er
kan gebeld worden met 09008844 om een afspraak te maken. Samen met de politiemedewerker bepaalt de aangever
welke locatie, datum en tijd het
beste uitkomt. Meer informatie
is te vinden op www.politie.nl.
Uit de ervaringen van de bestaande loketten in Uitgeest,
Bergen en Haarlem is gebleken dat inwoners enthousiast
zijn over deze manier van aangifte doen, van jong tot oud.
Met een vooraf gemaakte afspraak meldt de aangever zich
bij de ingang via een intercom. De deur wordt automatisch geopend en via een groot
beeldscherm wordt de aangever welkom geheten. Het aangiftegesprek wordt als zeer
persoonlijk ervaren.

Bonnie en Marcel
Nederlands kampioen
IJmuiden – Bij Danscentrum
ter Horst zijn ze heel erg trots
op Bonnie Duwel en Marcel
Zonjee die afgelopen zaterdag namens het danscentrum Nederlands Kampioen
Rolstoeldansen zijn geworden in Soest.
Mary en Chris ter Horst waren ook aanwezig bij het
kampioenschap.
Mede gesteund door de
dans-professionals en familieleden deden Marcel en
Bonnie het in de eerste ronde goed. In de finale dansten zij echter de sterren van
de hemel, met als gevolg dat
zij kampioen van Nederland
werden in de D klasse en
ook nog promoveerden naar
de hogere A klasse.
Alhoewel het een klein beetje de verwachting was dat zij
deze titel zouden behalen,
bleef het bij het spelen van

het Volkslied toch niet droog.
Het vele trainen van dit paar
heeft dan toch geleid tot dit
perfecte resultaat.
Danscentrum ter Horst is er
terecht zeer trots op zij een
Nederlands Kampioen in hun
leerlingenbestand hebben.

Velsen-Zuid - Voetbalvereniging Waterloo organiseert
op zaterdag 21 en zondag 22
mei het allereerste Jan van
Zeelt toernooi. Ome Jan heeft
altijd veel betekend voor Waterloo, op deze manier wil
Waterloo hem jaarlijks herdenken en bedanken voor
bewezen diensten via een
tweedaags toernooi. Op zaterdag 21 mei is het de beurt
aan de junioren, de aftrap zal
rond 09.30 uur worden gedaan door tante Ria (weduwe
van Ome Jan van Zeelt) en
haar kleinzoon. Daarna barst
het spektakel los met onder
andere teams van Velsen,
SVIJ en IJmuiden die allen
strijden om de felbegeerde
eerste plaats. Op zondag is
het de beurt aan de senioren,
ook hier zijn het veelal regionale teams die strijden om
de grote Jan van Zeelt wisseltroffee. Rondom het toernooi word er van alles georganiseerd, zo is er een megagroot springkussen voor
de kleintjes, zal er een extra
buitenbar aanwezig zijn, is
er vers gebakken vis te verkrijgen, is er een grote bingo
met prachtige prijzen, kunt u
de lekkerste hamburgers en
saté bij Bertje halen en is er
de hele dag live muziek op
het terras van zanger Mike
Dam! Rond 16.00 uur zal de
prijsuitreiking plaatsvinden
en daarna barst er nog een
feestje los met DJ Bas en niemand minder dan Funky Diva Ezz (Esther de Haas) die
de voetjes van de vloer gaan
krijgen. Kortom, oude tijden
herleven op Waterloo. Het
terrein is voor iedereen gratis toegankelijk dus kom uw
lokale toppers bewonderen,
hopelijk zijn de weergoden
Waterloo goed gezind.

Opbrengst
Reumafonds
Velserbroek - De jaarlijkse collecte voor het Reumafonds heeft in Velserbroek
2.544,04 euro opgebracht.
De collectiecoördinator in
Velserbroek bedankt alle gulle gevers voor hun bijdrage
en de collectanten voor hun
inzet.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Velsen - Vorige week woensdagavond zijn op meerdere
plekken in Velsen de Nederlandse slachtoffers herdacht
van de Tweede Wereldoorlog
en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
Op Begraafplaats & Crematorium Westerveld kwamen
honderden mensen samen

om twee minuten stil te zijn.
Onder hen waren opvallend
veel jonge Velsenaren.
Na het zingen van het eerste en zevende couplet van
het Wilhelmus werden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument aan de rand van
de strooivijver. (foto: Dennis
Gouda)

Opening clubhuis
Duikteam IJmond
IJmuiden - Duikteam IJmond
is de duikvereniging van
IJmuiden met al 45 jaar een
clubhuis op het sluizencomplex van IJmuiden. De schrik
was groot toen in 2013 de
eerste berichten binnenkwamen dat het clubhuis verlaten
moest worden omdat er een
nieuwe grote sluis zou worden aangelegd precies op de
plaats van het clubhuis.
Daarna zijn de gesprekken
gestart met Rijkswaterstaat
over een mogelijke herlocatie. De gesprekken verliepen voorspoedig en hebben
vooral door het toedoen van
Rijkswaterstaat geresulteerd
in een nieuwe locatie en een
nieuw clubhuis. Wederom op
het sluizencomplex.
Met heel veel inzet van de le-

den van Duikteam IJmond is
de inboedel verhuisd van het
oude naar het nieuwe clubhuis. Daarnaast is het nieuwe
clubhuis weer ingericht en
ouderwets gezellig gemaakt.
Wat nog rest is een feestelijk opening om het nieuwe
clubhuis officieel in gebruik
te nemen. De officiële opening vindt plaats op zaterdag
28 mei tijdens de openingsreceptie die gehouden wordt
van 16.00 tot 18.30 uur. Alle
leden, oud-leden en bekenden van Duikteam IJmond
worden van harte uitgenodigd om deze opening bij te
wonen. Het adres van het
nieuwe clubhuis is Sluiseiland 30 te IJmuiden. Zie ook
www.dty.nl. (foto: Ron van
Vliet)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
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Pim Mulierloop

Nationale
Molendag
Santpoort-Noord - Zaterdag 14 mei is het weer Nationale Molendag. In heel Nederland zijn de meeste molens te
bezoeken. Ook de Zandhaas in
Santpoort is op deze dag het
bezoeken waard. Rond de molen staan enkele kraampjes. Imker van Berge uit Driehuis wil
alles over zijn bijen vertellen. Bij
Akira Matusumoto kunnen kinderen zelf papier maken. Ook
worden de befaamde Zandhaas-poffertjes gebakken en
de treinen rijden weer. Aan de
overkant in de Bosbeekschuur
zijn er vertellers, van 12.30 tot
15.30 uur Zij zullen de mooiste
verhalen vertellen. In de molenschuur naast de molen kunt u
kijken naar de oude oven waar
met de producten van de Zandhaas wordt proefgebakken, U
kunt ook echt proeven. In de
molen zijn de trappen te beklimmen om het gaande werk
zijn werk te zien doen. U bent
van harte welkom van 10.00 tot
17.00 uur en ga op de fiets dan
voelt u de wind.

Fysio Driehuis al 35 jaar
een vertrouwd adres
Driehuis - Fysiopraktijk Driehuis viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. Frank Gutteling
startte de praktijk in 1981.
Persoonlijke benadering en
aandacht zijn speerpunten bij
elke behandeling. De praktijk is regionaal zeer bekend
geworden door het medisch
zwemmen in groepsverband
dat al meer dan 25 jaar geleden is opgezet door Frank.
Maar ook de ontwikkeling

Boekenmarkt
bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Op zaterdag
14 mei houden de Odd Fellows van Velsen weer een
brocante en boekenmarkt in
het verenigingsgebouw aan
de Stationsweg 95. De markt
duurt van 10.00 tot 15.00 uur.
De opbrengst van deze brocante- en boekenmarkt komt
ten goede aan een maatschappelijk project waarvoor
de Odd Fellows zich ten volle inzetten. Voor dit jaar is gekozen voor het Alzheimer Café Velsen, een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. In een ongedwongen
sfeer kunnen zij elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De organisatie van deze projecten is in handen van
de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de
IJmondloge (voor mannen)
en de Duinroosloge (voor
vrouwen). De Odd Fellows
van Velsen kiezen regelmatig projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn en die
niet of niet voldoende worden gesubsidieerd en derhalve van donaties afhankelijk
zijn. Wie nog goede boeken
en bruikbare zolderspulletjes
wil inleveren en hulp nodig
heeft bij het vervoer, kan bellen met 06-83690260 en 0683690336. Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.

van en de ervaring met de
shockwave-therapie is een
belangrijke factor. De praktijk is gevestigd aan Schaepmanlaan 10 in Dirhuis, waar
ook Osteopathie Driehuis is
gevestigd. Op de foto: medepraktijkhouder Michiel Langbroek, secretaresse Marijke Langbroek, osteopaat Robert Dekker, Frank Gutteling,
David Reijnders en Margreet
Wolff, boekhouding.
IJmuiden – U kent de vlag:
Vissenloop IJmuiden, maar
herkent u deze mensen ook?
Deze mensen zijn zeer belangrijk om herkend te worden. Zij brengen de sponsoren voor de Vissenloop aan.
Zij zorgen dat de eerste euro’s al binnen zijn! Nico Stoker, Ardy Zwart en Fred van
Dam. Allemaal mensen met
inzet voor KWF Kankerbestrijding. Maar ook inzet om
IJmuiden en Velsen op de
kaart te zetten. En daar zijn
de sponsoren heel hard voor
nodig.
Maar wat zij ook nog missen zijn de wandelaars uit
IJmuiden en de hele gemeente Velsen. Wat zou het
fijn zijn als nog veel meer
mensen zich opgeven voor
de wandeltocht van 22 mei.
uitgeleend aan de Sint Maar- Ouders en grootouders die
ten Rescue Foundation op de na afloop gezellig een graNederlandse Antillen.
tis visje (voor elke deelneSinds deze historische red- mer) mee komen eten. Eldingboot weer in IJmuiden kaar ontmoeten en weer ouligt wordt zij ingezet voor de bekenden zien.
promotionele activiteiten van
de KNRM. Dat varieert van
het geven van presentaties
en vaartochten tot het helpen bij evenementen als de
havendagen en de landelijke reddingbootdag. Een enthousiaste groep vrijwilligers onderhoudt en vaart het
schip en draagt zorg voor de
walactiviteiten.
Om te ervaren hoe het is om
met een historische reddingboot mee te varen kunnen
vaartochten geboekt worden. Ook is het mogelijk om
redder aan de wal te worden.
Redders aan de wal steunen
het werk van de KNRM. Zie
ook www.knrm.nl.

‘Oude dame’ viert
10-jarig jubileum
IJmuiden - De voormalige
reddingboot van IJmuiden,
de Johanna Louisa, is op 13
mei 2006 in dienst gekomen
als promotieschip van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Op vrijdag 13 mei 2016 viert zij haar
10-jarig bestaan als zogenaamd PR-station.
De Johanna Louisa heeft een
roemrijk verleden. Van 1968
tot 1993 heeft zij dienst gedaan als reddingboot op station IJmuiden. Zij is betrokken geweest bij honderden
reddingen waarvan sommige zwaar en gevaarlijk. In
1985 voer de reddingboot bij
windkracht 9 uit om uiteindelijk het Engelse jacht Amalia
veilig de haven van IJmuiden
binnen te brengen. Na 1993
maakte de reddingboot deel
uit van de reservevloot van
de KNRM en werd zij zelfs

Santpoort-Noord - Op zondag 29 mei organiseert Atletiekvereniging Suomi voor de
76ste keer de Pim Mulierloop.
Het parcours voor de 10 kilometer en de 10 EM loopt
door Duin & Kruidberg en de
Heerenduinen.
De loop is in samenwerking
met Natuurmonumenten opgezet. Het parcours is grotendeels verkeersvrij, alle kilometerpunten staan aangegeven. Verder is er een trimloop van 5 kilometer en een
jeugdloop van 1250 meter. Er
zal dit jaar voor het eerst gelopen worden met elektronische tijdwaarneming met een
chip.
De start van de diverse afstanden is tussen 10.30 en

11.15 uur. Tot 26 mei kunnen
jonge en oude hardlopers
zich voorinschrijven voor de
Pim Mulier-Run2dayloop via
www.inschrijven.nl. Na-inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 9.15 uur tot
een kwartier voor de start.
AV Suomi heeft ook een
loopcircuit op voor basisschool kinderen uit de regio
uitgezet, het Roadrunner circuit. Dit circuit bestaat uit 4
lopen: de Pim Mulierloop, de
Velserbroekloop, de Pierloop
en de Sinterklaasloop. De
school met de beste prestatie
wint aan het eind van het circuit een mooie prijs.
Meer informatie kunt u vinden op www.pimmulierloop.
nl. en www.avsuomi.nl.

Wandelaars gezocht
voor Vissenloop
De bestuursleden komen uit
IJmuiden, Driehuis, VelsenZuid, Velserbroek, Santpoort
en Haarlem. Laat u zien aan
hen, ga wandelen en beloon
hun inzet met een inschrijving. Voor deze prachtige
wandeling kijkt u op www.
vissenloopijmuiden.nl. Laat
u misschien zelf sponsoren,
of uw kleinkind.
Loten voor de loterij, die is
opgezet door Maaike en
Kirsten Bouwens uit Santpoort, kosten 1 euro per
stuk. De opbrengst gaat uiteraard volledig naar KWF.
Natuurlijk is ook dat alleen
mogelijk met sponsoren!
En die vlaggen, een echte
vlag voor IJmuiden, net als
Santpoort, Spaarndam. U
kunt hem kopen, voor 20 euro is hij van u. Wat zou het
mooi zijn als heel IJmuiden
blauw kleurt met de vlaggen.
Kijk op de website voor alle
gegevens. Mogen wij op u
rekenen? Loopt u mee?
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Musici uit
vele landen in
Mosterdzaadje

Open Accordeon en
Keyboard Podium
Velserbroek - Na het grote
succes van vorig jaar wordt op
zondag 12 juni in het Polderhuis het derde Accordeon en
Keyboard Podium gehouden
voor de beginnende en gevorderde accordeonisten en keyboardspelers. Het Podium begint om 11.00 uur en duurt tot
ongeveer 19.00 uur. Indien nodig zelfs later. Zaal open om
10.30 uur.
In de pauze zal er een optreden zijn van het IJmuidens
koor Door Weer en Wind. Zowel het lied van vroeger maar
ook de eigentijdse liedjes komen aan bod.
Er is ook een ruimte voor het
aanbieden van presentatiemateriaal voor het te koop aanbieden van muziekgerelateerde accessoires. In deze ruimte is ook gelegenheid voor het
inspelen en gezamenlijk jammen. Standhouders kunnen

kosteloos gebruik maken van
deze mooie ruimte. Indien u
een stand wilt plaatsen geeft
u dit dan door. Het Accordeon en Keyboard Podium wordt
gehouden in het café van Het
Polderhuis aan Vestingplein 58.
Rinus Otte zal er weer samen met zijn medewerkers alles aan doen om iedereen te
voorzien van een hapje en een
drankje. Het is daar altijd gezellig en voorzien van alles wat
een mens nodig heeft.
Er wordt geen inschrijf- en entreegeld gevraagd. Hoewel
een gift van het publiek altijd ten goede komt aan het
evenement. Het evenement
wordt gehouden zonder enige vorm van sponsoring. Voor
informatie: Alex Spekking, 064831644, e-mail: ajspekking@
gmail.com of info@accordeonenkeyboard.nl. Zie ook www.
accordeonenkeyboard.nl.

DCIJ: achtervolgers
handhaven de spanning
IJmuiden - Met nog twee
ronden te spelen blijven de
concurrenten van Martin van
Dijk winnen om de aansluiting te handhaven. De opvolger van Casper Remeijer
kweet zichzelf uitstekend van
zijn taak door moeiteloos te
winnen van Jan Apeldoorn.
Na een niet al te moeilijke
combinatie verrekende de
aangeslagen Apeldoorn zich
en gaf pardoes op. Met deze
winst kwam Van Dijk wel erg
eenvoudig aan de punten.
Voorzitter Jesse Bos moest
flink aan de bak tegen Jack
van Buuren. Toen de combinaties een belangrijke rol
gingen spelen sloeg Bos
toe. Met verfijnd- en tactisch
sterk spel moest Van Buurn
ernstig nadeel accepteren.
Daarna was het snel gedaan
met de weerstand.

Stijn Tuijtel gaat elk duel met
de nodige risico’s aan. Nicole Schouten, die het vooral
moet hebben van een enorme strijdlust, was niet bij
machte het ambitievolle spel
te weerleggen.
De strijd tussen Harry van
der Vossen en Jan Maarten
Koorn ontwikkelde zich aanvankelijk als een echte laveerpartij. Een strategie die
beide dammers met voorliefde spelen. Dat houdt voor
Koorn de nodige risico’s in.
Van de Vossen heeft veel ervaring in dat subtiele spelletje. Ogenschijnlijk is er lange tijd niets aan de hand. Eén
kleine misrekening kan grote
gevolgen hebben. Koorn vertilde zich in het middenspel
en werd door Van der Vossen
direct voor grote problemen
gesteld.

Santpoort-Noord - Het concert op vrijdag 13 mei om 20.00
uur in ‘t Mosterdzaadje wordt
verzorgd door een paar fantastische musici. Het zijn de Spaanse klarinettist Alejandro Peiteado Brea, de Japanse pianiste
Yukiko Hasegawa en de Taiwanese altviolist Shih-Hsien Tsai.
Op het programma de componisten die deze combinatie van
instrumenten beroemd maakten: Mozart (Kegelstatt Trio),
Schumann (Märchenerzählungen) en Bruch (acht stukken).
Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei om 15.00 uur treden in ‘t Mosterdzaadje op de
Canadese cellist Willem Stam,
de Zweedse violist Brusk Zanganeh (Koerdistan) en de Boliviaanse pianist Sergio Ascalara. Zij voeren het pianotrio
van Smetena uit en brengen ‘le
Grand Tango’ van Piazzolla. Tevens een duo voor viool en cello van Martinu en de wereldpremière van een stuk voor viool en
piano geschreven door de Estlandse componist Mikhel Kerem. ‘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

Voetbalclinic
bij VSV
Velserbroek - In navolging
van de succesvolle voetbalclinic in maart houdt VSV op 18
mei weer een gratis voetbalclinic voor kinderen van 5 tot en
met 12 jaar. Ook nu wordt er
door een team van enthousiaste trainers een leuk voetbalprogramma aangeboden. Doormiddel van een aantal oefeningen zal er op een speelse manier aan techniek gewerkt worden maar plezier in het voetbal
zal voorop staan. Het programma is deze middag gemaakt
voor twee leeftijdsgroepen
dus kijk even wanneer je verwacht wordt. Hierbij het volledige programma: Groep 1: om
13.15 uur ontvangst kinderen
5 tot 8 jaar (guppen & F pupillen); 13.30 start voetbalclinic;
14.45 uur: einde programma
met patat en drinken. Groep 2:
om 15.00 uur: ontvangst kinderen 9 tot 12 jaar (E & D pupillen); 15.15 start voetbalclinic
en 16.30 uur: einde programma met patat en drinken. Van
tevoren aanmelden is niet nodig en voor meer informatie
kan een e-mail gestuurd worden naar info@vsvnet.nl.

Santpoort-Noord – Vandaag,
donderdag, is de tweede editie
van de 4D Challenge van start
gegaan. Dit is een vierdaags
evenement dat wordt georganiseerd door Land Rover Club
Holland. In de spirit van de oude Camel Trophy en G4 Challenge wordt gestreden om het
maximale uit mens en machine te halen. Zowel fysiek als
mentaal worden de grenzen
opgezocht tijdens survivalruns,
kanoraces, Land Rover-trials
en mountainbike-wedstrijden.
Donderdagavond 12 mei zullen Emiel Akkermans en Anton Nelis uit Santpoort vertrekken vanuit het Action Planet evenemententerrein voor
de vier dagen waarbij rust een
luxe is waarvan waarschijnlijk
slechts sporadisch gebruik gemaakt kan worden. De Challenge voert eerst naar België om daarna via Frankrijk en
Duitsland uiteindelijk in Nederland te eindigen.
De eerste avond krijgen ze
enkel een ‘waypoint’ waar de
uitrusting voor de rest van
de Challenge ligt verborgen.
Wanneer je hier te laat aankomt of niet arriveert zijn de
eerste strafpunten al binnen,
wat een slechte uitgangspositie voor de tweede dag is. Om
zeven uur ‘s ochtends de volgende dag gaat de tocht verder met een navigatierit door
terrein gevolgd door een run-

bike-run en kanotocht. Dit is
een beetje de trend van de hele Challenge, volgens Anton.
Wanneer je denkt klaar te zijn
met je sportieve evenement
staat een verbindingsroute alweer klaar om naar het volgende bivak te gaan.
Anton en Emiel zijn al weken
aan het trainen om zo goed
mogelijk voorbereid op pad te
gaan. Ook de auto is flink onder handen genomen. Maar
zoals het gaat, tijdens een test
voor een fotoshoot kwamen ze
vast te zitten en bleek de lier
niet optimaal te werken. ,,Dat
is toch weer een avondje prullen’’, aldus Emiel.
Ook kwamen ze er achter dat
een tweede schep geen overbodige luxe is. Toen ze aan dit
avontuur begonnen en het
met verschillende bedrijven in
Santpoort en omgeving bespraken bleken die net zo enthousiast te zijn als Emiel en
Anton en daarom willen ze
graag de volgende bedrijven
bedanken voor hun steun: Action Planet Spaarnwoude, Risk
Security, Xsed opens your information, Aequitas verzekeringen Santpoort. en altijd lekker: het Santpoorts Bier.
Het evenement is te volgen
via
facebook
https://www.facebook.com/
events/172214579606602/ of
gewoon zoeken op 4D challenge lrch.

Lichtroosters tunnel
ook gesloopt
Velsen - Het werk aan de
lichtroosters van de Velsertunnel is begonnen.
Aannemer Hyacint sloopt
in opdracht van Rijkswaterstaat een deel van de kenmerkende lichtroosters (‘wybertjes’) om nieuwe ventilatoren op te kunnen hangen. Ook brengt de aannemer zware betonnen dwarsbalken aan, zogeheten stem-

pels. Die zorgen ervoor dat
de constructie net zo stevig
blijft als daarvoor.
De lichtroosters boven de
tunnelmonden zorgen voor
een geleidelijke overgang
van licht naar donker in de
tunnel.
Ook geven ze stevigheid: ze
zorgen ervoor dat de wanden bij de tunnelingang niet
naar binnen hellen.
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Informatie over mogelijke
fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Heeft u vragen of opmerkingen
over een mogelijke fusie met de
gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude? Op dinsdag 17 mei
a.s. staan college-en raadsleden

in de burgerzaal van het gemeentehuis u graag te woord, van 19.30
uur tot 21.00 uur. Aanmelden via
mail: communicatie@velsen.nl.

Op de foto (gemeente Velsen) boven, van links naar rechts: wethouder Annette Baerveldt, Arjen Velzel, Simon Heeremans, Johan Baaten, Rob Bakx, Joost
Stange, Paula IJzerman, Anja van Waard, Erik Pieters en Lisette Pieters. Onder v.l.n.r.: Bart Kieftenbeld, Ruud Snoek, Meriam Stui, Noëlla Kieftenbeld,
Sheila Van Dongen, Margriet Groos, Els Vreeswijk en burgemeester Frank
Dales.

Bevrijdingsvuur in Velsen
Wethouder Baerveldt en burgemeester Dales namen donderdag
5 mei het bevrijdingsvuur in ontvangst.

Kunstwebsite Velsen
Woensdag 11 mei jl. heeft wethouder Robert te Beest de website Beelden van Velsen gelanceerd. Www.beeldenvanvelsen.nl
geeft informatie over de kunstcollectie van de gemeente Velsen en
haar kunstenaars. De site is ook te
raadplegen voor informatie over
de historische collectie.

U kunt op de site zoeken op naam van
de kunstenaar, de titel van het werk,

het soort kunstwerk (beeld, schilderij) of het adres. Uiteraard zijn zoekfuncties ook te combineren. Hebt u
kennis over kunstwerken uit de collectie en/of over de kunstenaars en
wilt u dat met ons delen? Dan ontvangen wij dat graag. Stuur een mailtje naar kunst@velsen.nl en help
mee om de kennis over onze collectie compleet te maken. Op de foto
(gemeente Velsen) ‘IJmuiderstrand’
van H.J.L.T. Stammeshaus.

Op Tweede Pinksterdag

Gemeentehuis gesloten
In mei zijn er meerdere feestdagen. In verband hiermee is het
gemeentehuis dicht op maandag 16 mei (Tweede Pinkersterdag). U kunt wel terecht op de
website www.velsen.nl.

daan kwamen ze om 13.50 uur op het
Plein 1945 aan.

In de nacht van 4 op 5 mei hebben
hardloopgroepen uit het hele land
het bevrijdingsvuur opgehaald bij
hotel De Wereld in Wageningen om
het op 5 mei in hun eigen gemeente
af te leveren. Zo ook in Velsen. Lopers van onder meer Atletiekvereniging Suomi en Happy Running
brachten de vlam naar IJmuiden.
Zij werden begeleid door hun trainster Noëlla Kieftenbeld. Bart Kieftenbeld en Rob Bakx volgden de
ploegen in busjes, waar de lopers
konden uitrusten. Moe maar vol-

Burgerpanel
De gemeente Velsen is bezig met
een nieuw evenementenbeleid en
wil graag weten hoe inwoners van
Velsen over de evenementen denken. Zijn er voldoende? Welk type
evenementen wordt nog gemist?
Hoe denken de bezoekers over de
veiligheid en bestaat er overlast?
Allemaal vragen, die aan het Burgerpanel van Velsen worden voorgelegd.

Velsen heeft een digitaal Burgerpanel

waar ongeveer 2200 inwoners van
Velsen lid van zijn. Zij krijgen 4 tot 6
keer per jaar een reeks vragen voorgelegd over diverse onderwerpen.
Vrijdag 13 mei wordt het Burgerpanel
geraadpleegd over onze evenementen. De uitkomsten worden gebruikt
bij het opzetten van het nieuwe evenementenbeleid.
Als u ook lid wil worden van het Burgerpanel Velsen,mail dan naar: Aart
van Grootheest, avg@trendview.nl.
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Tijdens Pinksterweekend

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

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

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

Van alles te beleven op
Kinderboerderij Velserbeek
Schapen scheren, hoefjes bekappen, kijken naar een demonstratie schapendrijven met een Border Collie – er zijn allerlei dingen te doen en te zien, zondag
15 mei (Eerste Pinksterdag) op
de kinderboerderij in Park Velserbeek.

Vanaf 12.00 uur worden er op de
kinderboerderij in Park Velserbeek
ongeveer 40 schapen geschoren.
Deze komen niet alleen van de kinderboerderij, maar ook van enkele hobbyschaaphouders uit de omgeving. Er zijn verschillende schapenrassen te zien: Zwartbles, Swifters, Coburger Fuchs, Hampshire
Down en het Ouessant, het kleinste
schapenras dat bestaat.
Velserbroeker Chris van Reeuwijk zal een demonstratie schapendrijven geven. Verleden jaar had
hij zich gekwalificeerd, om mee te

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

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

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

mogen doen aan het wereldkampioenschap schapendrijven in Schotland. Al sinds mensenheugenis
worden hiervoor Border Collies gebruikt. Vooral Britse en Ierse boeren en herders gebruiken deze honden tijdens hun werk met schapen.
Andere activiteiten
Maar er zijn ook andere activiteiten. In de stal kunnen kinderen onder begeleiding een konijntje of cavia aaien of er een kuikentje vasthouden. De minivarkentjes Lola
en Bella en de ezels Dora en Diego
zijn eveneens een bezoek waard.
Medewerkers van dierenambulance Velsen geven voorlichting over
het redden van dieren in nood. Ook
is het mogelijk om de dierenambulance van binnen te bekijken. Kortom, is weer veel te zien en te beleven bij de kinderboerderij in Park
Velserbeek aan de Parkweg in Velsen-Zuid. (foto’s: gemeente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
april 2016 tot en met 6 mei 2016
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Nachtegaallaan 6, kappen boom
(03/05/2016) 8066-2016;
Prins Hendrikstraat ong., wijzi-

gen constructie (bouwmethodiek)
(04/05/2016) 8112-2016;
Keetberglaan 302, wijzigen gevels en
interne verbouwing (03/05/2016)
8302-2016.
Driehuis
Van Lenneplaan 38, plaatsen erfafscheiding (03/05/2016) 8038-2016.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 94, oprichten berging en kappen boom (05/05/2016)
8181-2016;
Burgemeester Weertsplantsoen 8,

vervangen garagedeur door kozijn
(04/05/2016) 8110-2016;
Broekbergenlaan 49, wijzigen bestemming van ijswinkel/lunchroom naar ijswinkel/restaurant
(30/04/2016) 7812-2016;
Kluijskenslaan 2, kappen boom
(02/05/2016) 8005-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, oprichten loods
(04/05/2016) 8168-2016.
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.

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

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kanaalstraat 7, plaatsen 2 kozijnen in
oostgevel (10/05/2016) 7348-2016;
Scheldestraat 93 B, plaatsen hekwerk op dakterras (04/05/2016)
6220-2016;
James Wattstraat 7 A, constructieve
doorbraken en aanbrengen verdiepingsvloer (04/05/2016) 6037-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Terrasweg 12, maken doorbraak
(10/05/2016) 6415-2016.
publicatietekst
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., seizoensgebonden plaatsen zeecontainers, stelconplaten en hekwek (10/05/2016)
5178-2016
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Vechtsport evenement IJmuiden

Fight Night op 22 mei 2016 van 14.00
tot 21.00 uur. Locatie: Sporthal De
Ring Eenhoornstraat 2 te IJmuiden
(10/05/2016) 5324-2016;
Strong Viking Hills edition op 21 mei
en 22 mei 2016 van 8.00 uur tot 21.00
uur. Locatie recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid (10/05/2016)
2652-2016;
Evenement Mazzeldag op 14 mei
2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur. Locatie Winkelcentrum Velserbroek.
(11/05/2016) 6601-2016;
Evenement Run2Day Pim Mulierloop op 29 mei 2016 tussen 9.30 uur
en 13.00 uur. Locatie start- finish Atletiekvereniging Suomi Kerkpad 59
te santpoort-Noord (10/05/2016)
5540-2016;
Pinksterjaarmarkt op maandag 16
mei 2016 van 11:00 uur tot 17:00 uur
. Locatie Landgoed Duin & Kruidberg aan de Duin en Kruidbergerweg
60 te Santpoort-Noord (10/05/2016)
2215-2016;

09 12 mei 2016
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Besluiten (vervolg)
Villa’s Culinair Wijntheater op 13,
14, 15, 16 mei van 14.00 tot 24.00
uur. Locatie: het strand en op een ge-

deelte van de parkeerplaats van Villa Westend, Westlaan 41 in Velserbroek. (10/05/2016) 3715-2016;

Braderieën op de Kennemerboulevard in IJmuiden van 10.00 uur tot
17.00 uur op 15 mei, 3 juli, 10 juli, 17

juli, 24 juli 31 juli, 7 augustus, 14 augustus, 21 augustus en 28 augustus
2016 (10/05/2016) 7098-2016.

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Orionweg 243, 1974 TG IJMUIDEN

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

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
hierbij bekend dat per 1 januari
2016 en 1 april 2016 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
van de gemeente Velsen (CAR/
VAR) is gewijzigd.

Er worden diverse wijzigingen

aangebracht met als doel technische onvolkomenheden in de regeling te herstellen en de in het cao
akkoord 2016- mei 2017 gemaakte afspraken over salarisverhoging zijn vastgesteld. Tevens is besloten om de besluitvorming m.b.t.
aanpassing van salarisverhogingen
conform de algemene salarismaat-

regelen voor de sector gemeenten
zoals overeengekomen in het LOGA voortaan te mandateren aan de
gemeentesecretaris.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de
verordening is in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Een

uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de
balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden ook
gepubliceerd op www.overheid.
nl. Het besluit tot wijziging treedt
in werking op de d Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te
IJmuiden ag na bekendmaking.

Sessie gemeenteraad Velsen op 19 mei 2016

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessie vanuit de raadzaal bekijken.

der gebruik van de lift, aan
boord waren, vertrok men. Onder het genot van een heerlijk
kopje koffie met cake ging het
richting grachten, met de nodige uitleg. Mooi om Amsterdam
vanaf het water te kunnen aanschouwen. Een ding was zeker,
ze waren niet de enige toeristen, mede ten gevolge van de
meivakantie. Huzarenstukjes
moesten worden uitgehaald
om de nodige bruggen te kunnen passeren. Op de Amstel
een mooi uitzicht op de Stopera, theater Carré en de diverse
bruggen. Maar ook de smallere grachten waren zeker de
moeite waard. Als je het naar
je zin hebt gaat de tijd snel en
het was alweer gauw tijd voor

de lunch, sandwiches dit keer
want op zo’n rondvaartboot
moet je toch wel improviseren
om iets voor elkaar te krijgen,
iets wat overigens prima lukte, evenals het frisdrankje aan

het eind van de tocht. Rond
drie uur stapte iedereen in de
bus en terugkijkend op weer
een mooie dag vertrokken de
Zonnebloem-gasten richting
IJmuiden.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessie vanuit de raadzaal bekijken.

Tegen half tien vertrokken ze
richting Amsterdam en onderweg werden de gasten op de
hoogte gehouden van allerlei
veranderingen zoals de voorbereidingen van de bouw van
de nieuwe sluis en de opknapbeurt van de Velsertunnel met
al haar ingenieuze omleidingen.
De rondvaartboot van de Zonnebloem lag al klaar bij de steiger vlakbij het Nemo, een museum waar allerlei technische
kneepjes getoond worden
vooral gericht op de jeugd, dus
vandaag niet de doelgroep.
Nadat al de gasten, met of zon-
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moet je toch wel improviseren
om iets voor elkaar te krijgen,
iets wat overigens prima lukte, evenals het frisdrankje aan

Velsen – Maandag 2 mei was
het weer een stuk beter dan
die week ervoor. Iets waar je
als organisatie altijd naar uitziet, want de Zonnebloem ging
op stap met gasten uit Velsen.
Voor negen stond de bus al
bij verzorgingshuis de Moerberg om de eerste gasten van
afdeling IJmuiden West te laten instappen. Vandaar ging
het naar het Zeewijkplein waar
nog eens 48 gasten plaats. Ook
werden mensen gebracht door
Zonnebloemvrijwilligers en de
rest met behulp van de busjes
van OIG, een organisatie die
prima past in de doelstelling.
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Sessie 1: Raadszaal
21:00 – 22:30 uur:

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 18 mei 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel.
0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl.
Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan ook schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar
griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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