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Auto verwoest door brand
IJmuiden - Op de Kromme 
Mijdrechtstraat in IJmuiden is 
zaterdagnacht een personen-
wagen door brand verwoest. 
Om 00.30 uur kwam de melding 
binnen. Op het moment dat de 
brandweer arriveerde stond de 
achterzijde van de wagen al in 
lichterlaaie. Binnen een kwartier 

had de brandweer de brand ge-
blust. Een achter de wagen ge-
parkeerde bestelbus is door de 
brand aan de voorzijde bescha-
digd. 
De brand is aangestoken. De 
politie heeft al een vermoedelij-
ke dader aangehouden. (foto: Ko 
van Leeuwen)

www.lijfengezondheid.nl
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Better Event (RAI) 
Twee kortingskaarten 
van E 30,- voor E 15,-

Recordaantal tall-ships van 
IJmuiden naar Amsterdam

IJmond - De sluizen van 
IJmuiden krijgen in de aan-
loop naar SAIL Amsterdam 
een recordaantal klassie-
ke schepen te verwerken. Op 
woensdag 19 augustus va-
ren ruim 50 tall-ships en hon-
derden schepen van het va-
rend erfgoed van IJmuiden 
naar Amsterdam. De organi-
satie van SAIL spreekt van ‘de 
grootste parade ooit’.

Voorafgaand aan SAIL-In zijn 
meerdere tall-ships te bewon-
deren in de havens van IJmui-
den en Beverwijk. Dat wordt op 
zaterdag 15, zondag 16 en dins-
dag 18 augustus gevierd met 
PreSail IJmond, het culturele en 
nautische evenement dat een-
maal in de vijf jaar wordt geor-
ganiseerd en waarin het Haven-
festival IJmuiden is opgenomen.
IJmuiden krijgt in ieder geval be-

zoek van de Russische viermast-
bark Kruzenstern (op dinsdag 18 
augustus), Kapitan Borchardt, de 
Clipper Stad Amsterdam, de Hal-
ve Maen, De Wylde Swan, de El-
be, Belem, de bark Europa en de 
Gulden Leeuw. De kans bestaat 
dat er veel meer klassieke sche-
pen in de IJmond aanmeren, 
maar dat wordt pas in de laat-
ste weken voor het evenement 
duidelijk.
PreSail IJmond krijgt op dins-
dagavond 18 augustus een spet-
terend muzikaal einde. De orga-
nisatie is erin geslaagd om Ruth 
Jacott en Krystl te boeken. Bei-
de artiesten nemen hun eigen 
band mee. Het avondprogramma 
aan de Trawlerkade – ter hoog-
te van Kloosterboer – wordt ge-
opend door het Rex Orkest met 
hoogtepunten uit de musical Het 
Meisje van Velsen. Deze muzika-
le voorstelling is geschreven ter 

gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van de Stadsschouwburg 
Velsen. Het theaterstuk werd vo-
rig jaar met veel succes opge-
voerd in de schouwburg.
Ruth Jacott komt oorspronkelijk 
uit IJmuiden en heeft zich in de 
loop der jaren ontwikkeld tot een 
echte zangdiva. Krystl is geboren 
in Santpoort en is inmiddels een 
bekende singer-songwriter. Het 
festival heeft als titel ’Groeten 
uit de IJmond’. De avond wordt 
afgesloten met een groot vuur-
werk.
Op woensdag 19 augustus ver-
plaatst het feest zich voor vijf da-
gen naar Amsterdam. Zondag 23 
augustus vindt voor het eerst de 
SAIL Thank You Parade plaats. 
De schepen varen dan in de loop 
van de middag terug naar IJmui-
den, de ondergaande zon te-
gemoet. Zie ook www.presailij-
mond.nl en www.sail.nl.

Katwijk - De musical Soldaat 
van Oranje is nog tot eind de-
cember te zien in het hangarthe-
ater in Katwijk. Momenteel speelt 
de IJmuidense Myranda Jonge-
ling de sterren van de hemel in 
haar rol als Koningin Wilhelmina. 
In deze krant vindt u een uitge-
breid interview met deze veelzij-
dige actrice. Op de foto hiernaast 
ziet u een ontroerend openlucht-
moment uit de musical: Koningin 
Wilhelmina zet weer voet op Ne-
derlandse bodem na de Tweede 
Wereldoorlog.
Lees verder op pagina 2
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Let op:
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Vorige week maandag herdach-
ten we de oorlogsslachtoffers. 
In IJmuiden werden ’s morgens 
op begraafplaats Duinhof kran-
sen gelegd bij het monument 
en de graven op het veld van 
de gesneuvelde militairen. Aan 
het begin van de avond vond 
de herdenkingsbijeenkomst in 
het Stadhuis plaats, gevolgd 
door het leggen van kransen en 
bloemstukken bij het monument 
op Plein 1945 met aansluitend 
de stille tocht naar de taptoe 
en kranslegging op het herden-
kingsveld van Westerveld. Later 
op de avond vond de herden-
king Jan Bonekamp plaats op de 
Westerbegraafplaats.
Op dinsdag 5 mei vierden we 70 
jaar bevrijding. Het Comité 4 en 
5 mei Velsen had ’s middags een 
bevrijdingsfeest georganiseerd 
op Plein 1945. Het publiek werd 
getrakteerd op optredens van de 
showband van de IJmuider Har-
monie, danseressen van Dance 
Works Velsen, een fanfarekorps 

en diverse popbands. De klein-
sten vermaakten zich bij diver-
se kinderattracties. Aanvankelijk 
werkten de weergoden niet mee 
en teisterden regenbuien het 
festivalterrein. Alsof Dudok het 
voorzien had, kon het publiek 
schuilen onder het afdak van het 
stadhuis. In de loop van de mid-
dag werd het droger en wist het 
publiek het plein te vullen.
Hoogtepunt van het bevrijdings-
feest was het ontsteken van het 
bevrijdingsvuur. Een groep van 
tien hardlopers van Suomi had 
het bevrijdingsvuur vanuit Wa-
geningen hardlopend, in estafet-
te naar IJmuiden gebracht.
’s Nachts tegen 01.00 uur had 
burgemeester Weerwind bij ho-
tel de Wereld in Wageningen het 
bevrijdingsvuur aan Suomiloop-
ster Noëlla Kieftenbeld overhan-
digd. De lopers werden begeleid 
door drie fietsers en twee chauf-
feurs voor de volg- en wisselau-
to. Tegen tweeën kwam de hard-
loopgroep met fakkels onder ap-
plaus op Plein 1945 aan en be-
traden de lopers de stadhuis-
trappen. 
Na een welkomstwoord door de 
burgemeester ontstaken No-
ella en de burgervader samen 
de grote fakkel op het bordes, 
waarmee het bevrijdingsvuur 
ook in Velsen brandde!

Arthur van Dijk nieuwe 
commissaris Zeehaven
IJmuiden – De heer Arthur van 
Dijk is benoemd tot nieuwe com-
missaris van Zeehaven IJmuiden 
NV. Van Dijk heeft veel erva-
ring in het openbaar bestuur, in 
het bijzonder op het snijvlak van 
overheid en bedrijfsleven. Na zijn 
ambtelijke carrière op het minis-
terie van Financiën en Justitie is 
hij tien jaar wethouder geweest 
in Haarlemmermeer. Belangrij-
ke aandachtsgebieden waren 
Economische Zaken en Schip-
hol. In die rol heeft hij ook di-

verse functies bekleed binnen 
de Metropool Regio Amsterdam 
op dit snijvlak. Onder meer als 
lid van de Amsterdam Economic 
Board en de Amsterdam Logis-
tic Board. Sinds 2013 is hij voor-
zitter van Transport en Logistiek 
Nederland. 
Arthur van Dijk is de opvolger 
van Hans Romeijn, die eerst als 
wethouder van de gemeente Vel-
sen en nu als burgemeester van 
Heiloo, de rol van commissaris 
vervulde. 

IJmuidense in Soldaat van Oranje
Myranda Jongeling speelt 

Koningin Wilhelmina
IJmuiden – Zondagmiddag 19 
april werd de 1.500ste voorstel-
ling van Soldaat van Oranje – De 
Musical gespeeld in de Theater-
Hangaar in Katwijk. De musical 
over het leven van de Leidse stu-
dent Erik Hazelhoff Roelfzema tij-
dens de Tweede Wereldoorlog is 
een ongekend succes, mede door 
de bijzondere vormgeving. Dank-
zij de ronddraaiende theaterzaal 
kan het publiek genieten van ver-
schillende indrukwekkende de-
cors en effecten. En ook de pro-
jectie van de oorlogsbeelden op 
de ronde schermen trekt het pu-
bliek zo het verhaal in. De IJmui-
dense Myranda Jongeling speel-
de al 300 keer de prachtige rol 
van Koningin Wilhelmina. En dat 
doet zij meesterlijk. 
Myranda Jongeling komt uit 
IJmuiden en woonde als kind 
aan het Gijzenveltplantsoen en 
de Kennemerlaan. De hele zomer 
woonden zij in hun strandhuisje. 
Hoewel zij tegenwoordig in Am-
sterdam woont, komt zij nog vaak 
naar Velsen, voor een wandeling 
langs het IJmuiderstrand en be-
zoeken aan haar ouders. Jonge-
ling is al 30 jaar actrice. Na haar 
toneelopleiding begon zij bij The-
atergroep De Trust, later werd dat 
De Theatercompagnie. Zij was 
veel in Nederlandse theaters te 
zien, maar ook in de film en op 
televisie is zij geen onbekende. 
Zo was zij bijvoorbeeld te zien in 
de jeugdfilm De Tasjesdief (als 
de moeder) en in de televisiese-
rie S1ngle. Ook speelde zij gast-
rollen in Divorce. Tegenwoordig is 
zij ook bekend als scenarioschrij-
ver. Zij schreef onder meer ver-
schillende afleveringen van Flik-
ken Maastricht. Onlangs heeft zij 
het scenario van een zeer eigen-
tijdse jeugdserie geschreven naar 
het bekende verhaal Alleen op de 
wereld van Hector Malot. De se-
rie zal eind 2016 op televisie te 
zien zijn.
Ondanks alle andere bezigheden 
geniet Jongeling volop van haar 
optredens als Koningin Wilhel-
mina in de musical Soldaat van 

Oranje. ,,Het is een dankbare rol’’, 
aldus Jongeling. ,,Er zit veel hec-
tiek in het stuk, maar toch is er 
alle gelegenheid om Wilhelmi-
na goed neer te zetten. Je krijgt 
een levensecht kijkje in haar le-
ven, maar ook is er tijd voor hu-
mor. Bijvoorbeeld tijdens het be-
zoek van de Engelandvaarders 
aan Wilhelmina. Het grappige is 
dat een jong (matinee)publiek 
vaak niet zo veel snapt van het 
decorum tijdens zo’n bezoek, ik 
merk dat ik dan helderder speel. 
Terwijl een wat ouder publiek er 
enorm om kan lachen. Bijna als 
vanzelf speel ik dan weer an-
ders. Gelukkig is er ruimte om dit 
te doen. Dat is ook het mooie van 
Soldaat van Oranje – De Musical, 
de dynamiek. Omdat je regelma-
tig met andere acteurs speelt is 
elke voorstelling anders.’’
Om Koningin Wilhelmina vorm te 
geven hijst Jongeling zich elke 
voorstelling in een dikmaakpak. 
Ook heeft zij veel gelezen over de 
oud-koningin en vooral veel film-
beelden bekeken om zich de spe-
ciale motoriek van Wilhelmina ei-
gen te maken: ,,Ze had een apart 
loopje, een soort eendenwaggel-
tje. Maar verder was zij een bij-
zonder mens, een kordate vrouw 
die ervoor zorgde dat Nederlan-
ders via Radio Oranje de moed er-
in hielden. Zelf woonde zij tijdens 
de oorlog in Londen, dat was niet 
haar keuze, zij vertrok pas nadat 
de Nazi’s Rotterdam begonnen te 
bombarderen. In de voorstelling 
leer je Wilhelmina goed kennen: 
haar koninklijke houding, maar 
ook haar humor en eenzaamheid. 
Ik vind dat Wilhelmina en hoofd-
rolspeler Erik Hazelhoff wel een 
beetje op elkaar lijken in hun vrij-
heidsstrijd en onafhankelijkheid. 
Ik moet zeggen dat ik enorm houd 
van de Wilhelmina die ik speel. Ik 
speel de rol nog tot eind mei, dan 
is het tijd voor vakantie, daarna 
zie ik weer verder.’’
Soldaat van Oranje – De Musical 
is in ieder geval nog tot en met 
december te zien in Katwijk. Zie 
ook www.soldaatvanoranje.nl.
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Beebox verandert 
voedselketen in Velsen

Velsen - Beebox wil iets doen 
tegen de scheefgroei in de 
voedselketen en vormt samen 
met boeren, burgers en busi-
ness een coöperatie. 
Zij bezorgen complete maaltijd-
boxen met bijpassende recep-
ten, herkomstverhalen en tips. 
Zij bezorgen thuis en de boxen 
zijn gevuld met Nederlandse 
biologische seizoen groentes, 
fruit, vlees, aardappelen, brood, 
en eieren. Producten die ve-
le malen verser en goedkoper 
zijn dan in de supermarkt door-

dat ze rechtstreeks bij de boer 
vandaan komen. De boer krijgt 
op zijn beurt een eerlijke prijs 
voor zijn producten waarmee 
weer geïnvesteerd kan wor-
den in duurzamere vormen van 
landbouw.  
Voor vragen kan men contact 
opnemen met de regioconsu-
lent. Voor Velsen-Noord is dat 
marieke.kalverda@beebox.nl. 
Voor IJmuiden, Velserbroek, 
Santpoort en Velsen-Zuid: es-
ther.gijze@thebeebox.nl. Zie 
ook www.beebox.nl. 

Velsen – Kunstencentrum Vel-
sen (KCV) krijgt van de gemeen-
te 200.000 euro voor gemaak-
te reorganisatiekosten in 2013 en 
2014. In 2011 werd besloten dat 
het Kunstencentrum 155.000 eu-
ro per jaar moest bezuinigen. KCV 
trof diverse maatregelen om te be-
zuinigen en toch te voldoen aan de 
vraag op het gebied van kunstzin-
nige vorming van Velsenaren. De-
ze eerste maatregelen waren ech-
ter niet afdoende. Een reorgani-
satie was nodig om te komen tot 
een compactere organisatie. KCV 
heeft voor deze reorganisatiekos-
ten een eenmalige subsidie aan de 
gemeente gevraagd van 311.000 
euro. In maart is dit verzoek, na 
overleg, bijgesteld tot 250.000 eu-
ro voor de periode 2013-2015. La-
ter krijgt de organisatie nog een 
bedrag tot maximaal 50.000 euro 
ter vergoeding van gemaakte kos-
ten in 2015. Wel zijn er bepaalde 
voorwaarden gesteld door de ge-
meente. Zo mag KCV geen nieuw 
personeel aannemen onder de cao 
Kunsteducatie en ook zijn er eisen 
gesteld aan de manier van werken 
en de verantwoording van het fi-
nanciële beleid.

Twee ton voor 
Kunstencentrum

Santpoort-Noord – Voor het 
HOV deeltraject 1, Hoofdstraat 
tot Vlielantweg, is 3,1 miljoen eu-
ro beschikbaar gesteld. Gemeen-
te Velsen werkt samen met pro-
vincie Noord-Holland aan de tot-
standkoming van deze Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer-verbinding. 
Een aantal deeltrajecten is al uit-
gevoerd, zoals de Kromhoutstraat 
en de aanleg van bushalte IJmui-
den aan Zee, Dennekoplaan, Zee-
wijkplein en Zwaanstraat in IJmui-
den. Ook de rotonde Santpoort-
se Dreef is afgerond. Voor andere 
deeltrajecten is de voorbereiding 
in volle gang. De herinrichting van 
het gebied Hoofdstraat tot Vlie-
lantweg zal nog dit jaar starten. 
Er is inmiddels ook een voorbe-
reidingskrediet van 150.000 eu-
ro beschikbaar gesteld voor deel-
project P.J. Troelstraweg in IJmui-
den. Voor de HOV bushaltes aan 
de Hagelingerweg is een bedrag 
van 30.000 euro beschikbaar ge-
steld, eveneens uit de HOV subsi-
die van de provincie. 

3,1 Miljoen 
voor HOV 
deeltracé 1

Nu ook jeugdlessen 
Aikido in Velserbroek

Velserbroek - Vanaf woens-
dag 20 mei biedt 023Aikido 
naast lessen voor volwassenen 
ook jeugdlessen Aikido aan-
bieden in Velserbroek.
De lessen vinden plaats in 
gymzaal de Weid, de Weid 22 
in Velserbroek op woensdag 
van 16.00 tot 17.00 uur. De les-
sen zijn toegankelijk voor jeugd 
van 8 tot 14 jaar en er is een 
speciale introductiecursus van 
zes weken voor 35 euro.
Hans Boersma is leraar bij Ai-
kido Kennemerland: ,,Sinds 
een paar maanden hebben we 

jeugdlessen Aikido in Haarlem 
en Heemskerk en deze lessen 
lopen storm. 
Veel ouders zien de opvoed-
kundige waarde van Aikido 
in en daarnaast is het ontzet-
tend leuk voor de jeugd om te 
doen. We zijn de eerste Aikido-
school in Velserbroek sinds bij-
na twee jaar en jeugdlessen Ai-
kido konden dan ook niet uit-
blijven!”
Voor meer informatie: Hans 
Boersma, 06-57558361. Zie 
ook:  www.aikidokennemer-
land.nl.

Jonge Romeinen gezocht
Vrijdag Romeins 

spektakel in stadion 
Velsen-Zuid - De jeugd vormt 
vrijdagmiddag 15 mei een be-
langrijke factor in het Romein-
se spektakel in het Telstar Sta-
dion. Zij kunnen meedoen 
aan de unieke exercitieoefe-
ning onder leiding van een Ro-
meinse instructeur en centuri-
on. Dit gaat vooraf aan de gra-
tis te bezoeken wedstrijd van 
Telstar tegen de Romeinen. De 
jeugd van 7 tot en met 12 jaar 
die mee wil doen kan zich op-
geven via de website  http://
www.2000jrromeineninvelsen.
nl/jeugdpaginas/opgavefor-
mulier-kinderspektakel-vrij-
dag-15-5-15. Aanvang 16.00 uur.
Het is de bedoeling dat de jeugd 
een schild maakt van een stuk 
karton van 100 x 60 cm. Als je 
geen gelegenheid hebt je schild 
te beschilderen, maak er dan 
in ieder geval een handvat aan.   
Een zwaard kun je ophalen bij 

Schoonhoff Hout aan de IJmui-
derstraatweg. Trek een rood of 
wit T-shirt en een paar  sandalen 
aan en ga naar het Telstar Sta-
dion. Zie: in 5 stappen Romeins 
soldaat. Kun je je T-shirt niet be-
schilderen, ga dan maar gewoon 
met een onbeschilderd shirt. Ro-
meinse soldaten kwamen 2000 
jaar geleden ook zo naar de eer-
ste exercitie-oefening. Een ech-
te legerinstructeur zal de deel-
nemers indelen en oefenen als 
groep te marcheren en mis-
schien zelfs te zwaardvechten. 
Aansluitend zullen Telstar en een 
gelegenheidselftal met diverse 
spelers uit de regio het tegen el-
kaar opnemen, dat gebeurt om 
18.00 uur, op het hoofdveld van 
Telstar. 
Rondom het veld is eten en drin-
ken te verkrijgen, zodat je niet 
met een lege maag naar de voet-
balwedstrijd hoeft te kijken.

Santpoort-Noord - Zondag 17 
mei wordt in de Naaldkerk een 
concert gehouden. Ingrid Kuijper 
zal diverse nummers ten gehore 
brengen, variërend van folk tot 
Keltisch. Het concert begint om 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Toegang vrij, bijdrage in de on-
kosten welkom.

Concert 
Ingrid Kuijper

Velsen-Noord - Zaterdag 16 
en zondag 17 mei is de tentoon-
stelling TnT te zien in het mi-
dicenter aan Staalstraat 159 in 
Velsen-Noord, op het industrie-
terrein voor het Tata-terrein. TnT 
zijn Tom Peperkamp en Ton Ca-
bret, beiden kunstenaars woon-
achtig in het dorp. Ze laten zeer 
gevarieerde kunst zien: sculptu-
ren, schilderijen en g-prints.
Tom Peperkamp is vooral be-
kend van zijn wilde schilderwer-
ken met allerlei materialen. Hij 
gebruikt stof, spuitbus, kwast 
en meer. Momenteel maakt 
hij (veel) sculpturen van recy-
cle materialen. Hij maakt daar-
van bijvoorbeeld muzikanten, 
vliegtuigen en auto’s. Het is al-
lemaal vrij wild maar de muzi-
kanten hebben ook iets ontroe-
rends. In zijn werkplaats ont-
staan de poppen en voertui-
gen zonder tekening of onder-
zoek vooraf, spontaniteit is heel 
belangrijk. Van het materiaal 
krijgt hij een ingeving waar hij 
mee aan de gang gaat. Daarom 
noemt hij het PEK-kunst: Plot-
seling Emotionele Kunst. Tom is 
oorspronkelijk technicus, maar 
in de kunst is hij autodidact.
Ton Cabret maakt experimen-
tal-popart en surrealistische 
collages. Hij gebruikt voor zijn 
werk zijn eigen foto’s, foto’s van 
derden en beelden uit de pop-
cultuur. Kleurige uitspattingen 
die hij met de foto’s combineert 
schildert hij op z’n computer, 
met wacom-pen en muis. Hij 
gebruikt het beeldscherm als 
schildersezel waarop hij spon-
tane beelden bouwt. Ton is be-
kend van exposities in den lan-
de en zelfs in Duitsland. On-
langs deed hij nog mee bij het 
droomreis-evenement in het 

popfort in Beverwijk. Ton is ge-
schoold graficus en heeft eni-
ge kunstzinnige scholing, maar 
is in de fotografie en pc-beeld-
bewerking ook autodidact. Zijn 
inspiratie haalt ook hij uit alles 
wat hij tegenkomt,op internet of 
met de camera. De IJmond fi-
gureert ook in sommige wer-
ken.
Beide mannen werken graag 
met veel kleur en dan ook niet 
persé binnen de lijntjes. Beiden 
zijn ook muzikant. Tom speelde 
onder andere bij Tommy-inc en 
Ton onder andere bij de band 
Stone Def. Ze willen tijdens dit 
weekend dan ook af en toe iets 
ten gehore brengen. Wat pre-
cies is nog niet geheel bekend. 
Met vrienden Roel Duits en Ed 
van Ettekoven zal er gejammed 
worden. Het wordt dit weekend 
de moeite waard even langs te 
komen bij TnT, een praatje te 
maken, even te luisteren en de 
kunst bekijken. Voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd.
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Vrijdag 
15 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Villa’s Culinair Wijnthea-
ter bij Villa Westend in Velser-
broek. Van 12.00 tot 24.00 uur. 
Zie ook www.villa-westend.nl.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassen-
de en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. Van 13.30 
tot 15.30 uur Vakantieknutse-
len. Kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs. Groot insecten-
hotel 5,-.
Workshop ‘Beelden maken’ 
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 13.00 tot 16.00 uur. Zie ook 
www.informatieboerderijzorg-
vrij.nl.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Concert door het ensemble 
Deshima Trio in De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74 in IJmui-
den. Aanvang 15.00 uur, zaal 
open 14.30 uur.
Spectaculaire exercitieoe-
fening o.l.v. Romeinse instruc-
teur en centurion voorafgaand 
aan de gratis te bekijken wed-
strijd Telstar-Romeinen. Aan-
vang 16.00 uur, Telstar Stadion 
Velsen-Zuid. Opgeven kan via 
www.2000jrromeineninvelsen.
nl.
Braziliaanse muziek door 
Duo Corcova in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Frank Boeijen. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Timbuktu’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
16 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Villa’s Culinair Wijnthea-
ter bij Villa Westend in Velser-
broek. Van 12.00 tot 24.00 uur. 

Zie ook www.villa-westend.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. Verhalen- 
en filmmiddag met als Thema 
‘Beloodsen op het Noordzee-
kanaal’. Aanvang 13.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassen-
de en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. Van 13.30 
tot 15.30 uur Vakantieknutse-
len. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs. Groot insectenho-
tel 5,-.
Muziek evenement Beyond 
bij Velsen Valley Spaarnwoude. 
Van 13.00 tot 23.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Nijntje. Aanvang 14.00 en 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Timbuktu’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
17 mei

ZorgSpecialist Loop vanuit 
het SC Telstar stadion. Zie ook 
www.zorgspecialistloop.nl.
Bijzondere dienst in de Ich-
thuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Thema: ‘De ander 
helpen’. Aanvang 10.00 uur.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Villa’s Culinair Wijnthea-
ter bij Villa Westend in Velser-
broek. Van 12.00 tot 24.00 uur. 
Zie ook www.villa-westend.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Trots Markt van 09.00 tot 18.00 
uur. Rondleidingen Natuurmo-
numenten o.l.v. ervaren gid-
sen tussen 12.00 en 16.00 ur. 
Aanmelden via www.natuur-
monumenten.nl/beeckestijn. 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 

Zomerconcert Edouard en 
Carole in kerkje Stompe To-
ren, Kerkweg 26 Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis, collecte na afloop.
Concert Ingrid Kuijper in De 
Naaldkerk, Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 14.00 uur, kerk open 
13.30 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten welkom. 
A capella door Phoenix Trio 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Vespers in de Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg 113 
door de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis. Aanvang 19.15 
uur.

Maandag
18 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Clubavond Postzegel Vereni-
ging IJmuiden in de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat IJmui-
den. Aanvang 20.15 uur, van-
af 19.00 uur kan men de kavels 
bekijken. 
Autismecafé in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 Velser-
broek. Van 19.30 tot 22.00 uur.

Dinsdag
19 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Marc-Marie Huijbregts in 
‘Meepesaant’. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag
20 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘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 ont-
dektentoonstelling ‘Woning ge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van die-
ren in ons land. Van 13.30 tot 
15.30 uur Lenteknutselen. Kos-
ten 1,50 bovenop de entree-
prijs. Groot insectenhotel 5,-.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenverha-
len voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Kosten 6,- per kind. Opgeven 
via carla_schut@hotmail.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretgroep Schudden met 
‘Henk’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
21 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Stadsschouwburg Velsen: 
Eric van Sauers. Aanvang 20.15 
uur.

IJmuiden - Op vrijdag 15 mei 
geeft het ensemble Deshima 
Trio een concert in woonzorglo-
catie De Moerberg, onderdeel 
van Zorgbalans. Het ensem-
ble Deshima Trio, bestaande 
uit Asako Ogawa - viool, Gide-
on Nelissen - viool, Natsuko Ta-
maru - piano, brengt een geva-
rieerd klassiek programma met 
werken van o.a. Strauss, Dvorak, 
Shostakovich en Piazzolla. Het 
programma duurt één uur, zon-
der pauze. Het optreden is op 
verzoek van De Moerberg ge-
organiseerd door de Stichting 
Muziek in Huis. Het wordt me-
de mogelijk gemaakt door De 
Moerberg, het Gieskes-Strijbis 
Fonds, Fonds Sluyterman van 
Loo, RCOAK, Grovestins Stich-
ting en particuliere donateurs. 
Het concert begint om 15.00 uur 
in De Moerberg aan de  Zuider-
kruisstraat 74 te IJmuiden. Zaal 
open en koffie vanaf 14.30. En-
tree is 5 euro, hier zit  koffie 
vooraf en een sapje en hapje na 
afloop bij inbegrepen.

Concert in 
De Moerberg

30ste Henk van Delden 
straatvoetbaltoernooi

IJmuiden - Dit jaar wordt de 
30ste editie van het Henk van 
Delden straatvoetbaltoernooi 
gehouden in het centrum van 
IJmuiden. Op 30 mei zal Plein 
1945 weer worden omgetoverd 
tot een ware voetbaltempel. 
Deelnemers zijn Stormvogels, 
Koninklijke HFC, SVIJ, IJmuiden, 
GeuzenMiddenmeer, Bloemen-
daal, Terrasvogels en De Kenne-
mers, gaan spelen om de felbe-
geerde Henk van Delden Bokaal. 
Daar buiten zijn er ook vele leu-
ke prijzen te winnen.

Het evenement vindt plaats van 
9.00 tot 17.30 uur en om onge-
veer 16.25 uur wordt de finale 
gespeeld.
Een aantal spelen die aan bod 
komen zijn: balletje hooghou-
den, panna knockout & speed-
shot. Een deskundige jury zal de 
hele dag de verrichtingen van 
de jeugd beoordelen. Ook wordt  
live verslag gedaan van de wed-
strijden. Publiek is uiteraard van 
harte welkom om het spekta-
kel te aanschouwen en de jon-
ge voetballers aan te moedigen.  

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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75ste Pim Mulierloop
Santpoort-Noord - Atletiek-
vereniging Suomi houdt zon-
dag 31 mei de 75ste  Pim Mu-
lierloop. Deze staat in het teken 
van de honderdvijftigste geboor-
tedag van de Haarlemse sportpi-
onier. Deze door Run2Day Haar-
lem gesponsorde loop is de oud-
ste hardloopwedstrijd van Ne-
derland. Sinds 2014 loopt het 
parcours voor de 10 km en de 
10 EM door Duin & Kruidberg 
en de Heerenduinen. Een deel 
van het inschrijfgeld zal ten goe-
de komen aan Natuurmonu-
menten. De start van de diver-

se afstanden is tussen 10.30 en 
11.15 uur. Het parcours is gro-
tendeels verkeersvrij, kilometer-
punten worden aangegeven. Er 
zal gelopen worden met barco-
de-startnummers. Er is parkeer-
ruimte bij sportpark Groeneveen 
en er is ook douche- en kleed-
gelegenheid. Na afloop is er 
een loterij op startnummer. Tot 
28 mei is de voorinschrijving via 
www.inschrijven.nl. Na-inschrij-
ven kan op de wedstrijddag van-
af 9.00 uur tot een kwartier voor 
de start. Zie ook www.pimmu-
lierloop.nl.

Lentewandeling 
op Buitenplaats 

Beeckestijn
Velsen-Zuid - Ben je geïnteres-
seerd in de toekomst van Buiten-
plaats Beeckestijn? Ga dan mee 
op een lentewandeling op 17 mei 
onder leiding van de boswachter. 
Beeckestijn staat bij veel cultuur-
historici, tuinliefhebbers en om-
wonenden bekend als een van de 
meest bijzondere buitenplaatsen 
van het land. Nergens ter wereld 
zijn zoveel verschillende tuin-stij-
len te bewonderen als hier in Vel-
sen. Beheerder Natuurmonumen-
ten is daar natuurlijk heel trots 
op. Het afgelopen jaar heeft Na-
tuurmonumenten een toekomst-
plan gemaakt. Het doel is het 
park weer de uitstraling te geven 
die het verdient én door te ge-
ven aan een volgende generatie. 
Tijdens de tweede Trotsmarkt op 
17 mei geeft de boswachter uitleg 
over wat de visie inhoudt en wat 
de plannen zijn voor de verschil-
lende tuinonderdelen, maar bij-
voorbeeld ook voor de vijverkom 
en de ijskelder. Verder is het na-
tuurlijk ook gewoon genieten van 
alles wat groeit en bloeit op on-
ze prachtige buitenplaats! De gra-
tis rondleidingen zijn van 12.00 tot 
16.00 uur en duren ongeveer een 
uur. In verband met de verwachte 
drukte graag wel vooraf aanmel-
den op www.natuurmonumenten.
nl/beeckestijn en klik op activitei-
ten. 

Leden gezocht voor 
softbalclub Rooswijk
Velsen-Noord - Bij honk- en 
softbalclub Rooswijk te Velsen-
Noord is er altijd ruimte voor 
nieuwe, enthousiaste leden, 
met name voor het tweede da-
mesteam softbal. Het team be-
staat uit gezellige meiden bij 
wie sportiviteit in combinatie 
met een goede sfeer hoog in het 
vaandel staan. Na een paar nut-
tige oefenwedstrijden is de com-
petitie voor de Rooswijk softbal-
dames alweer even aan de gang, 
en hoe!
Op maandag 20 april vond voor 
Rooswijk Dames 2 de eerste 
competitiewedstrijd plaats op 
sportpark Rooswijk tegen Alc-
maria Victrix, een team waar al-
tijd met veel plezier tegen ge-
speeld wordt. Helaas bleken de 
dames uit Alkmaar te sterk die 
avond waardoor Rooswijk Da-
mes 2 de eerste thuiswedstrijd 
niet op kon eisen.
Woensdag 29 april was Rooswijk 
Dames 2 bij de Flying Petrels in 
Purmerend op bezoek. Omdat 
er flink werd geslagen door de 
Rooswijkers en ook de verdedi-
ging sterk was, wisten zij deze 
wedstrijd met overtuigende cij-
fers op hun naam te zetten.  Zo-
als altijd werd er op de overwin-
ning een glas geheven in de ge-

zellige kantine van de Flying Pe-
trels. 
Afgelopen maandag, 4 mei werd 
er weer op eigen terrein ge-
speeld tegen de dames van BSM. 
Wederom bleek Rooswijk Dames 
2 zeer sterk aan slag waardoor 
de score al snel opliep. Ook de-
ze wedstrijd werd met een mooie 
uitslag gewonnen door de Roos-
wijk dames. Dankzij deze over-
winning stegen zij een plaats in 
de competitie en staat zij nu op 
een respectabele tweede plaats. 
Het volgende treffen van Roos-
wijk Dames 2 zal op maandag 18 
mei om 19.00 uur plaatsvinden 
op sportpark Rooswijk te Velsen-
Noord tegen de Amsterdam Pi-
rates, een team wat met drie ge-
speelde wedstrijden slechts een 
winst geboekt heeft en dus zeer 
gedreven zal zijn op een over-
winning. Dat belooft een span-
nende partij te worden. 
Geïnteresseerd geraakt in de-
ze leuke en gezellige sport? Ga 
dan vooral een keer de sfeer 
proeven bij het mooie sportpark 
aan de Rooswijkerlaan 4 te Vel-
sen-Noord. Het is ook mogelijk 
om een keer mee te doen met 
een training. Meer weten? Neem 
vooral een kijkje op  de website 
www.rooswijk.nl. 

Naar de bollen met
De Zonnebloem

IJmuiden - Op woensdag 29 
april ging het uitje van afdeling 
IJmuiden-Oost van de Nationale 
vereniging de Zonnebloem met 
de gasten en de nodige vrijwil-
ligers naar de bollenvelden. We 
troffen het met het weer, dus 
dat was meteen al een opste-
ker. Deze keer ging het niet naar 
de zuidelijk gelegen velden maar 
naar de kop van Noord-Hol-
land. Ook hier zijn enorme vel-
den met bloemen te bewonde-
ren. De tocht ging via een aan-
tal kleine plaatsjes richting St. 
Maartenszee, waar in een uit-
spanning werd genoten van een 
heerlijk kopje koffie en een lek-
ker gebakje. Inmiddels hadden 
we al de nodige velden met tul-

pen, hyacinten en narcissen ge-
zien. De gasten genoten van de 
rit en al hetgeen er te zien was. 
Na de koffie werd de rondrit her-
vat en kwamen ze uiteindelijk 
in het strandpaviljoen St. Maar-
tenszee terecht voor een goed 
verzorgde lunch.
Na van de lunch te hebben ge-
noten ging de reis weer te-
rug naar St. Maartenszee, voor 
een bezoek aan ‘tulpenland’, 
een park met heel veel informa-
tie over het kweken van met na-
me tulpen. Ook dit was een he-
le belevenis. Van hieruit ging de 
reis weer huiswaarts. Het is een 
heerlijke dag geweest en de 
gasten hebben volop van alles 
genoten.

‘t Mosterdzaadje
Braziliaanse muziek 

en A capella trio 
Santpoort-Noord - Laura van 
de Woord (viool) en Jeroen Hob-
bel (gitaar) zijn gegrepen door de 
Braziliaanse muziek. Als duo Cor-
cova  brengen zij op vrijdag 15 mei 
om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje 
een concert waarin de grote di-
versiteit aan muziek in Brazilië te 
beluisteren is. Om te weten hoe de 
echte Braziliaanse cultuur is, reis-
den zij een aantal malen naar ver-
schillende delen van Brazilië. Nu 
treden ze op in binen- en buiten-
land en zijn regelmatig op radio 
en tv te beluisteren. In 2012 maak-
ten ze de CD ‘Violino e Violão’. In 
2014 volgde de volgende CD ‘Ba-
calhau’, wederom met Braziliaanse 
muziek, maar ook met eigen wer-
ken. Van beide CD’s zullen zij wer-
ken ten gehore brengen.
Op zondag 17 mei om 15.00 uur 
zullen in ‘t Mosterdzaadje drie 

prachtige stemmen samenklin-
ken. De alt Sarah Mareels en de 
sopranen Harma Everts en Nat-
halie Mees hebben een program-
ma van muziek uit de renaissance 
en de 20e eeuw. De vrouwen stu-
deerden aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag. Na eerst 
ieder een eigen kant op te zijn ge-
gaan, kwamen zij jaren later pas 
bij elkaar om een gelegenheid-
sensemble te vormen. Dat was 
groot succes, waarop ze beslo-
ten als Trio Phoenix concerten te 
gaan geven. Groot plezier beleven 
zij in het laten versmelten van hun 
stemmen. Puurder kan het bijna 
niet. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Vvan-
af een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Verhalen- en filmmiddag 
in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - In het kader van het 
Festival Industrie Cultuur is er in 
het museum op zaterdag 16 mei 
om 13.30 uur een verhalen- en 
filmmiddag met als thema ‘Be-
loodsen op het Noordzeekanaal’ 
in het Zee- en Havenmuseum 
aan de Havenkade 55.
Vanaf het leugenaarsbankje zul-
len in de loodsenzaal verhalen 
over het loodswezen en het be-
loodsen van de schepen in de 

Y-geul en het Noordzeekanaal 
verteld worden. In de filmzaal 
worden speciale films over het 
loodswezen getoond. Uiteraard 
kan tevens het museum bezocht 
worden. Er geldt voor deze mid-
dag een speciale toegangsprijs: 
iedereen voor half geld!
De openingstijden zijn op 
woensdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook-
www.zeehavenmuseum.nl.

IJmuiden - Vorige week donder-
dagmiddag, rond 16.00 uur, vond 
er een aanrijding plaats op de 
kruising Scheldestraat en de Lan-
ge Nieuwstraat tussen een 16-ja-
rige snorfietser uit IJmuiden en 
een automobilist. De automobilist 
stapte vervolgens uit en schold de 
bromfietser uit. Hij ging er daarna 
vandoor. De vrouw liep knieletsel 
op aan het ongeval. De verdachte 
is blank, ongeveer 50 jaar, normaal 
postuur, witte baard en kort wit 
haar. Hij droeg een blauwe overall 
en sprak gebrekkig Nederlands. 
Getuigen kunnen contact opne-
men met 0900-8844.

Plaats van 
het ongeval 

verlaten
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IJmuiden - Maandag 18 mei is 
er weer een gezellige clubavond, 
georganiseerd door Postzegel 
Vereniging IJmuiden in de Adel-
bertuskerk aan de Sparrenstraat. 
Op deze avond wordt er een vei-
ling gehouden, met circa 100 ka-
vels, die om circa 20.15 uur on-
der de hamer zullen gaan. Van-
af 19.00 uur zijn de kavels te be-
zichtigen. Wilt u een veiling-
lijst ontvangen: een mailtje naar 
hein60@hotmail.nl is voldoen-
de, de lijst wordt dan naar uw e-
mailadres verstuurd. Wilt u meer 
weten over de Postzegelvereni-
ging, bestuursleden zijn  aanwe-
zig om u alles over de vereniging 
te vertellen.

Clubavond PVIJ

Terrasvogels 
zoekt handige 
vrijwilliger(s)

Santpoort-Zuid - Zoals bij ie-
dere sportvereniging lopen er 
bij Terrasvogels ook een paar 
vrijwilligers rond zonder wie de 
club het nooit zou redden. In 
het bijzonder Willem Hurkmans 
en Jaap Rolvink. Nu laatstge-
noemde stopt en Willem in-
middels ook al bijna even oud 
is als de club zelf (Terrasvogels 
viert volgende week haar 75-ja-
rig bestaan) wordt het tijd om 
één of meerdere vrijwilligers 
te vinden die het leuk vinden 
zo nu en dan te klussen bij de 
Santpoortse vereniging. Willem 
Hurkmans (74) vertelt graag 
over zijn werkzaamheden bij 
Terrasvogels. Zijn werkzaamhe-
den bij de club uit Santpoort-
Zuid zijn enorm divers, enke-
le voorbeelden hiervan zijn: lij-
nen trekken, gras maaien, on-
derhoud aan kleedkamers en 
kantine, loodgieterswerkzaam-
heden en zelfs elektra aanleg-
gen. Hurkmans zegt: ,,Gerani-
ums vind ik vreselijke planten, 
daarbij wil ik het mijn vrouw 
niet aandoen dat ik dag in dag 
uit thuiszit.’’ Met Willem kun je 
lachen, zoveel is wel duidelijk. 
Hij weet bijvoorbeeld nog goed 
hoe het plaatsen van de tent 
naast de kantine initieel volle-
dig de mist in ging. ,,Volgens 
de specialisten, sjiek als hij is 
noemt hij geen namen, stond 
deze als een huis.  Een goe-
de nachtelijke zuidwester later 
lag de tent de volgende morgen 
op het hoofdveld.” Jaap Rolvink 
legt over een kleine vier maan-
den het bijltje erbij neer, Terras-
vogels zoekt iemand die enigs-
zins handig is, maar vooral ie-
mand die het leuk vindt om in 
zijn vrije tijd samen met Willem 
en de rest van het klusteam te 
werken aan het complex van 
deze prachtige voetbalvereni-
ging. Vooral iemand die met 
pensioen is of om wat voor re-
den dan ook doordeweeks wat 
vrije tijd te besteden heeft. Bel 
voor meer informatie naar 023-
5378652.

Groot feest tijdens 
Vissenloop IJmuiden

IJmuiden - Op zondag 31 mei 
wordt dit jaar voor het eerst het 
wandelevenement Vissenloop 
IJmuiden georganiseerd door het 
afdelingsbestuur KWF Kankerbe-
strijding Velsen. Op het start- en 
finishterrein bij het hoofdkantoor 
van de KNRM aan de Haringka-
de 2 worden op die dag een groot 
aantal feestelijkheden georgani-
seerd en is er voor jong en oud van 
alles te doen.
Een heel grote parachutetent gaat 
er voor zorgen dat iedereen, deel-
nemers aan de wandeltochten 
maar natuurlijk ook familie, vrien-
den en bezoekers, gezellig en be-
schut kan zitten om te genieten 
van een hapje, waaronder gebak-
ken vis en haring en een drankje. 
Om 11.00 uur start op het hoofd-
podium het zeemanskoor De Rad-
draaiers. Dit koor wordt gevormd 
door een groep IJmuidenaren die 
vrolijke en originele zeemanslie-
deren ten gehore brengen, bege-
leid door een aantal enthousiaste 
muzikanten.
Om 12.00 uur wordt het podium 
overgenomen door het smartlap-
penkoor De Tweede Stem. Dit is 
een gemengd koor dat onvervalste 
smartlappen, zeemansliedjes, Am-
sterdamse levensliederen en vro-
lijke meezingers laat horen.
Daarna zijn de leden van Shanty-
koor  Nortada aan zet. Vanaf on-
geveer 13.00 uur brengen zij hun 
shanty’s ten gehore. Dit zijn liede-
ren die vroeger door de zeelui op 
hun zeilschepen werden gezon-
gen ter ondersteuning en begelei-
ding van hun werkzaamheden zo-
als anker lichten,

de zeilen hijsen en het dek schrob-
ben. En ze zongen ‘forebiters’. Dit 
zijn liederen die gingen over de 
visvangst, afscheid nemen en 
vooral over drank en vrouwen. 
Rond een uur of twee is het ver-
volgens de beurt aan Shanty en 
Seasongkoor ‘t Staende Tuygh. 
Ontstaan met de Sail van 1995, 
zingt dit koor met veel enthousi-
asme een repertoire dat bestaat 
uit Engelse, Schotse, Ierse, Duit-
se en Nederlandstalige Shanty’s, 
Seasongs en Zeemansliederen.
Vanaf een uur of drie, als de groot-
ste groep wandelaars op het fi-
nishterrein zal aankomen, wordt 
het helemaal feest met onder meer 
Dennis Sintenie die bekend is als 
zanger/entertainer van feestband 
100 procent Pretband en tegen-
woordig ook van ‘The Happening’. 
Aansluitend beklimt de IJmuiden-
se Kelly Cossee het podium. De 
zangeres met het prachtige haar, 
die bekend is van haar optreden 
bij de Voice of Holland. 
En als afsluiting van deze feestelij-
ke dag is er nog een optreden van 
DJ Mitch, een jonge DJ die niet 
schroomt om een paar lekkere 
meezingers en populaire hits van 
nu ten gehore te brengen. Kortom, 
de organisatoren van dit wandel-
evenement hebben op deze dag 
een geweldig programma op touw 
gezet met ‘voor elck wat wils’. En 
mocht u zich nog niet hebben in-
geschreven voor één van de wan-
deltochten, doe dat dan nu direct. 
Kijk op www.vissenloopijmuiden.nl  
voor overige informatie en moge-
lijke afstanden en vul het aanmel-
dingsformulier in.

‘Tussen Dier en Mens’
Boek van IJmuidense 

Amber Jongman
IJmuiden – De IJmuidense Am-
ber Jongman heeft onlangs een 
boek geschreven: Tussen Dier 
en Mens. In 290 pagina’s schrijft 
zij over het bewustzijn van en 
de communicatie met dieren. 
Het boek is bedoeld als spiritu-
ele handleiding voor dierenlief-
hebbers die meer willen weten 
over het leven, maar ook over het 
overlijden van dieren. 
In het boek een heldere uitleg 
over bewustzijn, gedragsproble-

men, het overlijden van een dier 
en het rouwproces erna. Ook 
dieren hebben gevoelens, me-
ningen en gedachten. Jongman 
volgde een opleiding Alternatief 
Diergenezer en communiceert 
intuïtief met dieren. 
Het boek ‘Tussen Dier en Mens’ 
kost 21,85 euro en is te koop in 
de plaatselijke boekhandel of 
is via internet te bestellen. Het 
ISBN-nummer is 978-94-0221-
653-0.

Telstar trekt tweetal 
spelers aan

Velsen-Zuid - Telstar heeft 
overeenstemming bereikt met 
Thomas van den Houten en Jor-
dy Tutuarima. Zij trainden al een 
tijdje mee bij Telstar en sluiten 
zich vanaf het nieuwe seizoen of-
ficieel aan bij de Witte Leeuwen. 
Van den Houten (24) komt over 
van zaterdag Topklasser Hoek. In 
het verleden kwam hij onder an-
dere uit voor RBC Roosendaal, 
Olympic Charleroi en V.V. Goes. 
Tutuarima (22) maakt de over-

stap van Juliana’ 31. De linksbui-
ten/linksback heeft een verleden 
bij NEC Nijmegen en FC Oss.
,,Deze jongens hebben we meer-
dere dagen in onze groepstrai-
ning gehad en ze hebben daar-
in een positieve en goede indruk 
achtergelaten. Wij zijn blij dat we 
ze beiden hebben kunnen vast-
leggen en aansluiten bij de A se-
lectie voor het nieuwe seizoen”, 
constateert trainer Michel Vonk 
tevreden.

Strawberries Heren 1 
wint van Hisalis: 3-2
Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft afgelopen zon-
dag nipt gewonnen met 3-2 
van Hisalis. In het zonover-
goten Driehuis wonnen de 
aardbeien na een bloedstol-
lende wedstrijd. 

De thuisploeg begon niet goed 
aan de wedstrijd. De aanval 
werd weinig opgezocht en de 
nummer twee van de competi-
tie kwam niet door het verdedi-
gingsblok van Hisalis heen. De 
tegenstander uit Lisse speelde 
beter dan Strawberries en het 
kwam zelfs tegen de verwach-
ting in op voorsprong. Hisalis is 
namelijk de nummer elf van de 
derde klasse. De schrik zat er 
na een kwartier spelen goed in 
bij Strawberries nadat de be-
zoekers uit de bollenstreek op-
nieuw wisten te scoren. Het 
team van trainer Axel Wessels 
wist de rug te rechten en vlak 
voor het verstrijken van de eer-
ste helft scoorde topscorer Erik 
van den Berg de aansluitings-
treffer middels een strafcorner.
Voor Strawberries was het dui-
delijk in de tweede helft: fel 
spelen en minimaal twee keer 
scoren. Het team kwam rap uit 
de pauze en nam het overwicht 
op het veld. Dit resulteerde in 
enkele strafcorners, waarvan 

eentje na een mooie combina-
tie door middenvelder Jeroen 
Snellen in de touwen werd ge-
werkt, zijn eerste doelpunt in 
een competitiewedstrijd voor 
Strawberries. Hierna werd de 
wedstrijd spannender en span-
nender en het was doelman 
Wouter Rempt die zijn team-
genoten enkele keren nodig 
te hulp schoot. Strawberries 
speelde steeds sterker rich-
ting het einde van de wedstrijd 
waardoor het eigenlijk wach-
ten was op de winnende tref-
fer. Deze kwam op naam van 
aanvaller Gijs Henfling, die vijf 
minuten voor tijd het scherpst 
was in de cirkel en zo de rood-
hemden naar de overwinning 
wist te schieten. 
Dankzij de belangrijke over-
winning op Hisalis staan de 
Driehuizenaren nog altijd op 
de tweede plaats, nu op vijf 
punten achterstand op koplo-
per Purmerend. Met nog drie 
duels te gaan en zes punten 
voorsprong op naaste bela-
ger FIT is de tweede plaats, die 
recht geeft op het spelen van 
promotiewedstrijden, binnen 
handbereik. Komende zondag 
speelt Strawberries opnieuw 
thuis, tegen nummer vier Wes-
terpark. (Door Finn van Leeu-
wen)
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Hockeyclub bestaat 85 jaar
Zonovergoten Super 

Sunday bij Strawberries
Driehuis - Fantastisch weer, 
heroïsche overwinningen en 
een drukbezochte lustrum-
receptie. De dag waarop het 
85-jarig bestaan van hockey-
club Strawberries werd ge-
vierd, had niet onder bete-
re omstandigheden kunnen 
plaatsvinden.

Aan het begin van Super Sunday 
sleepte Dames 1 een zwaarbe-
vochten 4-3 overwinning op Athe-
na uit het vuur en nam het team 
onder groot applaus afscheid van 
trainer/coach Simon de Hoog. Hij 
wordt na negen jaar de eerste 
technisch manager in de historie 
van de club uit Driehuis.
Terwijl Dames 1 het publiek be-
dankte voor de steun, begon in 
het clubhuis de lustrumreceptie 
voor genodigden. Sportwethou-
der Annette Baerveldt van de ge-
meente Velsen prees de club om 

haar verbindende vermogen en 
de ambitie om het middelpunt 
van de wijk worden. De kersver-
se KNHB-directeur Erik Gerritsen 
noemde Strawberries een model-
vereniging vanwege de gezon-
de balans tussen prestatie- en 
breedtehockey. Daarnaast is het 
een familievereniging die draait 
op vrijwilligers; zo ziet de bond 
het graag.
Na de toespraken boekte He-
ren 1 een belangrijke overwin-
ning op Hisalis (3-2), waardoor 
het team in de race blijft voor pro-
motie naar de 2e klasse. Wat volg-
de was de opening van het Bras-
serie DenK Loungeterras en een 
wijnproeverij verzorgd door spon-
sor Hans Moolenaar. Super Sun-
day werd afgesloten met een ge-
slaagd Thé Dansant.
Zie ook www.khc-strawberries.nl 
of volg de club op Facebook en 
Twitter.

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

Kijk voor het actuele nieuws op
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www.heemskerksecourant.nl

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

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

IJmuiden - Een plaats in het 
eerste tiental, voor het volgen-
de seizoen, is de inzet waarvoor 
in ‘Damclub IJmuiden’ nog een 
aantal spelers in aanmerking 
komt. Voor Harrie van der Vossen 
lijkt het een gelopen koers. Al ja-
renlang maakt hij deel uit van 
het elitaire gezelschap van DCIJ. 
En ook nu weer boekt hij in het 
oog springende resultaten. Te-
gen Willem Winter kwam hij met 
agressief en goed verzorgd spel 
tot een winnende stand waar-
bij Winter van het bord gespeeld 
werd. In deze vorm zal Van der 
Vossen een aanwinst zijn in de 
hoofdklasse waarin de IJmui-
denaren het komende seizoen 
uitkomen. Ook de sterke Stijn 
Tuijtel is zo goed als zeker voor 
een  plek. Tegen Conall Sleutel, 
die nog hard moet knokken om 
zich te plaatsen, verliep de partij 
naar wens voor Tuijtel. Met een 
uitstekend offer slaagde hij er-
in een doorbraak naar de dam-
lijn te forceren. Daarna werd de 
winst gerealiseerd. Cees van der 
Vlis deed uitstekende zaken door 
zijn winst tegen concurrent Bram 
van Bakel. In een gecompliceer-
de stand maakte Van der Vlis op 
kundige wijze een eind aan de 
partij. Jan Maarten Koorn slaag-
de erin, de zich hevig verzetten-
de Klaas de Krijger, op de knie-
en te krijgen. Eerst in het eind-
spel, na vier uur spelen, slaagde 
Koorn in zijn opzet.  Een bizarre 
partij speelden Nicole Schouten 
en Jan Apeldoorn tegen elkaar. 
De in het middenspel veroverde 
schijfwinst werd door Apeldoorn 
teniet gedaan. De remise was 
daarmee onafwendbaar. 

DCIJ-nieuws

Bijzondere 
dienst in 

Ichthuskerk
IJmuiden - Zondag 17 mei wordt 
om 10.00 uur in de Ichthuskerk 
van de Protestantse Gemeen-
te IJmuiden een bijzondere kerk-
dienst gehouden. Het thema van 
de dienst is: ‘De ander helpen’. In 
de dienst is ruim aandacht voor 
de kinderen die samen met Tjal-
tje en Carlein gaan onderzoeken 
of er mensen zijn die hulp no-
dig hebben. Dat kunnen men-
sen dichtbij zijn, maar ook verder 
weg. Waar in de wereld  wonen 
mensen die het niet net zo goed 
hebben als wij? Hoe kunnen wij 
die mensen helpen? Arjen Pals 
gaat in het najaar Fietsen in Ke-
nia voor Amref Flying Doctors. Hij 
zal in de dienst een filmpje laten 
zien van zijn fietstocht bijna twee 
jaar geleden. En hij zal vertellen 
waarom hij dat nu nog een keer 
gaat doen; wat kan Amref Fly-
ing Doctors doen voor mensen in 
Afrika? Ds. Jeannet van Doorn is 
de nieuwe jonge dominee van de 
Ichthuskerk en zij zorgt in deze 
dienst voor een heel verrassende 
invulling rond het thema. 

Bij de buitenplaats Beeckestijn in 
Driehuis horen twee stukjes wei-
land waar de afgelopen 40 ja-
ren pony’s, paarden en soms 
ook koeien grazen. In de vorige 
eeuw, toen de landerijen nog in 
het bezit van de gemeente wa-
ren, werd de huur voor het wei-
land door de eigenaren of pach-
ters op de afdeling groenvoor-
ziening afgedragen. Sinds 1988 
werden de weilanden gepacht 
door de families Van Neste en 
Schoorl en werd de huur door de 
diverse paardenbezitters aan hen 
afgedragen. 
Per 1 januari jl. heeft de huidi-
ge eigenaar van de weilanden, 
Vereniging Natuurmonumenten, 
de pachtovereenkomst met de-
ze pachter opgezegd. Daardoor 
zijn de bedrijven van de dames 
Schoorl en Van Neste ernstig ge-
dupeerd. En alle pony- en paar-
deneigenaren moesten snel op 
zoek naar andere weidegrond. 
Dit gebeurde zonder overleg met 
de pachters of gebruikers. Een 
afweging van de diverse belan-
gen van natuur, landschap, on-
dernemingsschap, recreatie en 
omwonenden is alleen gevoerd 
door Natuurmonumenten zelf. Ik 
heb moeten constateren dat Ver-
eniging Natuurmonumenten in 
deze geheel tegen haar eigen vi-
sie in dit besluit heeft genomen. 
In hun visie stellen zij namelijk 
dat de bevolking, en met name 
kinderen, meer moeten worden 
betrokken bij de natuur. Voor-
waarde voor levende cultuur-
landschappen is een goede so-
ciaal-economische basis. In de 
Natuurbelevingsagenda komen 
de woorden ‘samen’ en ‘samen-
werking’ veelvuldig voor. Van dat 
‘samen’ is echter geen sprake 

geweest. Met heel veel moeite 
lukte het eind vorig jaar om als 
afvaardiging van de huurders en 
de dames Schoorl en Van Nes-
te een afspraak te maken met de 
beheerder van Natuurmonumen-
ten. Er werd ons duidelijk ge-
maakt dat wij (pony- en paarde-
neigenaren) niet welkom waren 
en er alleen contact kon zijn met 
de pachters. Het is ons dan ook 
niet gelukt om tot een construc-
tief gesprek te komen. Ook bij 
een tweede en laatste gesprek 
bleek dat alle besluiten vast la-
gen en men geheel niet gevoelig 
was voor ons betoog en onze te-
genargumenten.
Niet alleen de paardeneigenaren 
maar ook omwonenden en be-
woners van Huis ter Hagen had-
den plezier van de paarden. 
Elke keer dat ik nu langs het 
weiland kom word ik weer boos. 
In de toekomst mogen hier al-
leen koeien grazen want die zor-
gen voor andere en kennelijk be-
tere natuur. Honden en hun ei-
genaren mogen er niet komen, 
staat nu al te lezen op een bord-
je. De dagrecreatie op het er-
naast gelegen stukje land krijgt 
wel doorgang. Zullen recrean-
ten en omwonenden nu echt 
meer plezier gaan hebben van 
dit stukje ‘nieuwe natuur’ waar 
alleen een paar koeien mogen 
grazen?
Het verschil tussen de mooie 
woorden van Natuurmonumen-
ten en hun daden is te groot. 
Eind vorig jaar heb ik daarom 
besloten, na heel veel jaren steu-
nend lid te zijn geweest, mijn lid-
maatschap op te zeggen. Mijn 
steun krijgen ze niet meer.

Hanneke Cortel

Toernooi voor Velsense 
leerkrachten groot succes
IJmuiden - Onlangs hebben 
leerkrachten van de basisscho-
len uit de gemeente Velsen in 
sporthal IJmuiden-Oost mee-
gedaan aan een volleybaltoer-
nooi. Het toernooi werd georga-
niseerd door de gemeente Vel-
sen, samen met het team combi-
natiefunctionarissen Velsen, van 

SportSupport.
Het werd een geslaagde vond, 
die vooral in het teken stond van 
gezelligheid en sportief met el-
kaar bezig zijn. De poulewin-
naars kwamen van de Wets-
broek, de Rozenbeek en de Toer-
malijn. Uiteindelijk won de Toer-
malijn het toernooi (zie foto).
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Revue ‘Powervrouwen 
2’ in Stadsschouwburg

Velsen - Facelifts, liposuctie, ver-
liefd zijn op je baas, angst voor 
ouderdom, maar ook mannen, 
kinderen, de inhoud van een da-
mestas en schoonmoeders komen 
langs in ‘Powervrouwen 2’. De eer-
ste revue van de actrices, comé-
diennes en powervrouwen was zo 
succesvol, dat een deel 2 niet uit 
kon blijven. ‘Powervrouwen 2’ is 
op zaterdag 31 mei (20.15 uur) te 
zien in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Een nieuwe, eigentijdse re-
vue met een gezonde dosis zelf-

spot over de hilarische, pijnlij-
ke, ontroerende en mooie dingen 
waar nagenoeg elke vrouw in haar 
leven mee te maken krijgt. Heer-
lijk dus om die onderwerpen eens 
op humoristische wijze tegen het 
licht te houden. Ze doorbreken de 
rolpatronen en laten het achterste 
van hun tong zien.
Prijs: vanaf 28,50 euro. Kaarten 
voor ‘Powervrouwen 2’ zijn on-
line te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: Ray-
mond van Olphen)

Huub Stapel komt 
naar Velsen met ‘MV²’

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen sluit het seizoen fees-
telijk af met ‘MV²’, de succes-
volle opvolger van Huub Sta-
pels hitshow ‘Mannen komen 
van Mars, vrouwen van Venus’. 
Die hilarische onemanshow 
werd alleen al in Velsen door 
ruim 4.000 bezoekers gezien. 
Een opvolger kon dan ook niet 
uitblijven. Door de Telegraaf is 
Stapel al benoemd tot ‘liefdes-
goeroe’ en dat blijkt ook weer 
uit ‘MV²’ (oftewel man-vrouw 
kwadraat) dat op dinsdag 9 ju-
ni (20.15 uur) te zien is in de 
Stadsschouwburg Velsen. Over 
de liefde raak je nooit uitge-
praat en natuurlijk deelt Stapel 
dit keer ook zijn eigen (schei-
dings)ervaringen en houdt die 
tegen het licht. Dat leidt tot 
verrassende en verfrissende 
inzichten in de liefde en hoe 
mannen en vrouwen met el-
kaar communiceren.
‘MV²’ is een avondvullen-
de voorstelling vol praktische 
tips, herkenbare verhalen, 
mooie gedichten en melancho-
lische liedjes. Over de onhan-
digheden en ongemakken tus-
sen mannen en vrouwen, over 
de valkuilen én ook hoe je het 
misschien een stukje beter 
kunt doen. 
Zodat je meer van elkaar be-
grijpt en accepteert, zodat de 
liefde zo meer kans krijgt. Want 
dat is waar het uiteindelijk om 
draait: de liefde! Dat de acteur 
de soloshows zó leuk zou vin-
den, had hij van te voren niet 

verwacht: “Als ik had geweten 
dat ik dit cabareteske zo leuk 
zou vinden, was ik er tien jaar 
eerder mee begonnen,” ver-
telt hij. Stapel vindt het verder 
heerlijk om in Velsen te spelen, 
wie hem ernaar vraagt, krijgt 
meteen een grote glimlach ca-
deau: “Velsen is altijd een feest. 
Het publiek is lekker kritisch. 
En vooraf ga ik graag vis eten, 
heerlijk.”
Huub Stapel keert volgend sei-
zoen maar liefst twee keer te-
rug naar zijn geliefde schouw-
burg in Velsen. Op zaterdag 19 
december is hij te zien met de 
reprise van ‘MV²’ en op dinsdag 
1 en woensdag 2 maart is hij te 
zien als rijke, verlamde aristo-
craat in de toneelversie van ‘In-
touchables’. De fi lm die niet al-
leen in Frankrijk, maar over de 
hele wereld mensen ontroer-
de en liet lachen. Het waarge-
beurde verhaal gaat over de 
verlamde man van middelbare 
leeftijd, Philippe, en zijn jonge 
verzorger Driss, afkomstig uit 
een van de voorsteden van Pa-
rijs, die een bijzondere vriend-
schap sluiten. ,,Als mijn tegen-
speler hebben we een groot ta-
lent gevonden, Cyriel Guds. Hij 
komt, net als ik, van de Toneel-
school in Maastricht. Hij heeft 
nog van dezelfde mensen les 
gehad als ik. Hij is een gods-
geschenk.”
Prijs: vanaf 29 euro. Kaarten 
voor ‘MV²’ zijn online te bestel-
len via www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (foto: Leo van Velzen)

Stadsschouwburg Velsen
Laatste kans: ‘Daar werd 

wat groots verricht’
Velsen - Op veler verzoek keert 
Diederik van Vleuten nog één 
keer terug naar Velsen met zijn 
bejubelde en ontroerende mooie 
voorstelling ‘Daar werd wat groots 
verricht’. Echt de allerlaatste kans 
om dit indringende familieverhaal 
over Nederlands-Indië te zien!  
Op zondag 31 mei (15.00 uur!) is 
Van Vleuten te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. Van Vleuten 
neemt u mee in het veelbewogen 
leven van zijn oudoom Jan, de 
planter die WOII in Azië op zich 
af ziet komen. Op de dag van Erik 
van Muiswinkel en Diederik van 
Vleuten besloten om niet meer als 
duo, maar voortaan solo de thea-
ters langs te reizen, stond de va-
der van Van Vleuten op zijn voic-
email. Of hij interesse had in het 

familiearchief. De rest is, zoals ze 
dat zeggen, geschiedenis. Van 
Vleuten goot die familiegeschie-
denis in een unieke geschiede-
nis, waarin hij op een ragfi jne, po-
etische manier en op lichte toon 
vertelt over de belevenissen van 
zijn oudoom Jan. Van begin tot 
eind hang je aan zijn lippen. ‘Daar 
werd wat groots verricht’ is bij-
zonder en maakte veel los bij pers 
en vooral publiek. Daarom her-
neemt Van Vleuten de voorstel-
ling voor een beperkt aantal the-
aters. Natuurlijk zit zijn geliefde 
Velsense schouwburg daarbij. De 
allerlaatste kans om dit meester-
werk te zien!
Prijs: vanaf 23 euro. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: 
Klaas Koppe)

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Wijksteunpunt is donderdag 
14 mei gesloten in verband 
met Hemelvaartsdag
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf 11.30 
terecht in restaurant. Men kan 
kiezen uit diverse hoofdgerech-
ten. Een driegangen diner is ver-
krijgbaar vanaf 7 euro. Uw maal-
tijdkeuze kan men doorgeven tot 
circa 12.45 uur. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 22 mei: hel-
dere kippensoep, kipfi let, kool-
salade met kaas en noten, kriel-
tjes uit de oven en een verras-
singstoetje. Kosten 6,50. Aan-
vang 12.30 uur. Reserveren 
maandag 18 mei tussen 11-12 
uur.
Verkoop dames pullovers op 
vrijdag 15 mei door fi rma Wiba 
Modes. Aanvang 10.00 uur. Ver-
koop tot circa 12.00 uur.
Optreden Ronnie Tober en 
Willeke D’Estell. Donderdag 28 
mei. Aanvang 14.30 uur. Kaart-
jes zijn vanaf heden verkrijgbaar 
aan het buffet en kosten 1,50 eu-
ro.
Er is nog plek bij meer be-
wegen voor ouderen. Op de 
woensdagochtend. Voor meer 
informatie kan men het wijkcen-
trum bellen.
Expositie schilderclub De 
Boshoek. De expositie is gedu-
rende de openingstijden te be-
zichtigen. Toegang gratis.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Dagtocht naar de Passiespe-
len 2015 in Tegelen. Zij willen de 
voorstelling op 26 juli gaan be-
zoeken. Kosten ongeveer 85 eu-
ro, incl. bus, koffi e met gebak, 
lunch, entree theater en 3-gan-
gen diner. I.v.m. bestellen van 
kaart graag contact op nemen 
met Mw. De Vries-Ooms, 023-
5384997.
Iedere dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur wordt er een kleding-
beurs georganiseerd. Ook in-
breng van kleding is mogelijk. 
Voor meer informatie: Mw. De 
Vries-Ooms, tel. 023-5384997 
06-17044490.

Gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maandag- 
t/m vrijdagochtend van 09.00 – 
13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur op afspraak. Tel. 088-
8876900.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. Tel. 088-
8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Verkeersongeval in Geul
IJmuiden – Afgelopen zon-
dagochtend was de Geul ge-
stremd door een verkeerson-
geval. 
Een bestelbus, komende van-
af Velsen-Zuid op het puntstuk 
van het kruispunt Kanaaldijk/
De Geul gaan staan omdat de 
bestuurder verkeerd was gere-

den. Bij het omdraaien van de 
bus heeft de bestuurder een 
achterop komende bestelwa-
gen over het hoofd gezien. De 
auto’s zijn had op elkaar ge-
klapt en de bestelwagen heeft 
op de vluchtheuvel een lan-
taarnpaal uit de grond gere-
den. 

www. .nl

www. .nl
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Thuismentor, 
iets voor u?

Velsen - School’s Cool is in de 
IJmond op zoek naar vrijwilligers 
die zich voor maximaal anderhalf 
jaar willen inzetten als thuismen-
tor voor een brugklasser. School’s 
Cool koppelt thuismentoren aan 
brugklasleerlingen die door per-
soonlijke omstandigheden een 
groter risico lopen op schooluitval. 
Met een tot anderhalf uur bege-
leiding per week maken deze vrij-
willigers een wereld van verschil. 
De stap van de basisschool naar 
de brugklas is groot. Voor de leer-
lingen die worden aangemeld bij 
School’s Cool is deze stap door de 
thuissituatie vaak nog groter. De 
thuismentoren van School’s Cool 
helpen hun pupillen om deze stap 
en daarmee het risico op school-
uitval te verkleinen. Dankzij de 
thuismentor kan de leerling een 
basis leggen voor een succesvolle 
schoolcarrière. 
De vrijwilligers gaan in de re-
gel eens per week op huisbezoek 
(niet tijdens schoolvakanties). Zij 
zien erop toe dat de leerling lekker 
in zijn vel zit en voldoende tijd aan 
zijn huiswerk besteedt. Zij geven 
hem of haar en de ouders tips en 
adviezen en ze oefenen met zelf-

standig leren. Het is regel dat al-
tijd een van de ouders thuis is.
Vooraf krijgen de thuismentoren 
een korte training en tijdens het 
mentorschap professionele be-
geleiding, ook in de vorm van bij-
eenkomsten met collega-mento-
ren. School’s Cool is zeven jaar 
geleden begonnen in Velsen en 
sinds twee jaar ook actief in Be-
verwijk en Heemskerk. Inmid-
dels is het een programma van de 
maatschappelijke stichting Telstar 
Thuis in de Wijk en aangesloten 
bij School’s Cool Nederland. 
In Velsen wordt School’s Cool 
vooral gefinancierd door de ge-
meente. De uitbreiding naar de 
andere IJmondgemeenten wordt 
onder andere mogelijk gemaakt 
door een subsidie van Kinderpost-
zegels Nederland.
Affiniteit met jeugd en onder-
wijs en betrokkenheid zijn be-
langrijker dan opleiding en er-
varing. De jongste mentor tot nu 
toe begon op 19-jarige leeftijd, de 
oudste op zijn 80ste.  Geïnteres-
seerd? Kijk op www.schoolscool-
ijmond.nl, stuur een mail naar in-
fo@schoolscoolijmond.nl of bel 
met 023-5392664.

Velsen-Zuid - Zaterdag 9 mei 
waren 12 leden van sportver-
eniging Full Speed aanwezig om 
hun krachten  te bundelen voor 
de overwinning van deze dag. 
Team 1 en 2 gingen gelijk op in 
het mooie Beeckestijn. Het gras 
en onkruid staan ook hier al aar-
dig hoog maar door goed op te 
letten waren de ballen snel ge-
vonden zodat men lekker vlot 
kon doorspelen.De uiteindelij-
ke uitslag van deze dag is : eer-
ste is geworden team 2 met Dirk, 
Lia en Raymond met 73 schoten 
en 110 meter. Tweede werd team 
1 met Harm, Bertus en Sander 
met ook 73 schoten en 30 meter. 
Derde is geworden team 3 met 
Linda, Nico en Jan Stiemer met 
76 schoten en 9 meter en vier-
de werd team 4 met Ingrid, Wil-
lem en Milco met 82 schoten 
en 26 meter. Zaterdag wordt er 
weer in Beeckestijn gegooid om-
dat in Spaarnwoude het onkruid 
erg hoog staat en de ballen an-
ders zoek raken. Wilt u eens 
meedoen ga dan gerust naar 
het clubhuis van s.v. Full Speed 
aan de Tolduinerlaan, de kantine 
van Full Speed staat tussen het 
Gymnasium Felisenum en het Ta 
Ta Steel voetbalterrein in. Of bel 
0255– 514780 of zie www.svfull-
speed.nl.

Klootschieten

Leerlingen 
Zeewijkschool gezocht
IJmuiden - Achter de twaalfhoog-
flat aan de Orionweg in IJmuiden 
stond ooit de Zeewijkschool. De-
ze basisschool brandde in 1982 
af, vlak voor de zomervakantie. De 
leerlingen die destijds in de zes-
de klas zaten houden op 6 ju-
ni een reünie. De initiatiefnemers 
Erik Voorma, Monica van der Lin-
den, Karst de Boer en Jacky de 
Vries kwamen elkaar tegen op fa-
cebook en gingen op zoek naar 
hun medeleerlingen. ,,We hebben 
nog niet iedereen kunnen vinden”, 
zegt Erik Voorma. ,,Daarom ho-
pen we op deze manier met hen 
in contact te komen.” Tijdens een 
borrel op 6 juni willen de klasge-
noten herinneringen ophalen aan 
wat ze zelf een geweldige tijd noe-
men. ,,De school stond midden in 
de duinen. Een mooier speelter-

rein is er niet”, aldus Karst de Boer. 
De reünie betreft de leerlingen die 
in 1976 op school kwamen, vaak 
vanuit kleuterschool De Merels, 
en die in 1982 uitvlogen naar de 
verschillende middelbare oplei-
dingen. Ook leerkrachten uit die 
tijd zijn natuurlijk van harte wel-
kom. ,,Juf Mulder, Meester Moer-
man bijvoorbeeld, dat zijn beken-
de namen die we hopen tegen te 
komen. Ook klasgenoten als Joop 
de Groot, Odmar Tichelaar, Jolan-
da Prikkel, Diana van der Pijl en 
anderen hopen we nog te berei-
ken.”
De reünie vindt plaats in Grand 
Café Kruiten vanaf 15.00 tot 18.00 
uur. Aanmelden kan via zeewijk-
schoolreunie@gmail.com of via de 
facebookpagina reunie zeewijk-
school 1976-1982.

Santpoort Beweegt 
veelzijdig met Bartje 

Santpoort-Noord - Santpoort 
gaat zondag 14 juni weer mas-
saal bewegen. Na het succes 
van de eerste sponsortocht van 
de twaalf vrienden van Malawi 
van het eerste uur van Marseille 
naar Maastricht in 2013, ontstond 
in 2014 het eerste jaar van Sant-
poort Beweegt!: een prachtige 
middag waarin zowel voor ieder 
type recreant vanaf Café Bart-
je een fiets- of wandeltocht was 
georganiseerd. Ook dit jaar weer 
een editie van Santpoort Be-
weegt!: dit jaar weer met als doel 
om de gezondheidszorg in Mala-
wi een beetje te verbeteren. Zie 
www.malawikom.org en de we-
blog : www.malawi.punt.nl voor 
‘live’-verslagen.
Zondag 14 juni is de derde Sant-
poort Beweegt: een gezellig eve-
nement met diverse keuzes in 

wandel- en fietstochten. Om 
10.30 uur is de officiële opening 
van Santpoort Beweegt 2015 en 
worden allereerst de 100 kilome-
ter fietsers ‘weggeschoten’. Vanaf 
11.00 uur starten de overige deel-
nemers.
Vanaf 14.30 zal het heel gezellig 
worden in Café Bartje. Om 16.00 
uur zal de Stichting Malawi.Kom 
de laatste informatie geven over 
de situatie in Malawi en wat er 
met het geld van de afgelopen 
twee jaar is gebeurd. Inschrij-
ven kan via de website http://
www.malawikom.org/index.html. 
Wie niet mee kan doen, kan toch 
sponsoren. Vraag dan om een 
‘gift-factuur’. Uiteraard voldoet de 
stichting aan alle normen waar-
door ze de ANBI status hebben. 
Iedere euro komt ten goede aan 
de gezondheidszorg in Malawi!

Familiedag
bij SVIJ

IJmuiden - Zaterdag 30 mei 
houdt voetbalvereniging SVIJ na 
een pauze van enkele jaren weer 
een heuse familiedag. De orga-
nisatie gaat uit van een grote op-
komst en pakt dan ook flink uit. 
Voor de guppen, de F, E en D-
junioren  wordt ’s morgens van-
af 09.00 tot 12.00 uur een mini-
voetbaltoernooi georganiseerd 
en vanaf 12.00 tot circa 15.30 uur 
staat er een mix familievolleybal-
toernooi op het programma. Om-
dat zowel heren als dames deel 
kunnen nemen verwacht de or-
ganisatie veel teams. Er kan wor-
den ingeschreven met familie- of 
vriendenteams. Uiteraard zijn er 
een paar kleine voorwaarden. 
Per team hoopt de organisatie 
op minimaal één SVIJ-lid en er 
dienen minimaal twee dames in 
een team te mee te spelen (meer 
mag uiteraard ook). 
Inschrijven kan via mail naar:   
svijfamiliedag@hotmail.com of 
via de inschrijfformulieren die in 
de SVIJ-kantine aanwezig zijn. Er 
is er ook gezorgd voor de muzi-
kale omlijsting. Niemand minder 
dan de enige echte voetbaldee-
jays uit de IJmond: duo Jack & 
Jack zullen de mensen verma-
ken met gezellige muziek. En  
niemand minder dan The Voice 
kwartfinalist Kelly Cossee  komt 
’s middags rond 17.00 uur optre-
den. Er is een buitenbar en een 
viskraam, evenals een barbecue. 
Als het weer ook een beetje mee 
zit wordt de familiedag zeker een  
topevenement.

Opkikkerconcert voor 
Heliomare door Soli
Santpoort-Noord - Donderdag 2 
juli verzorgt het Klein Orkest van 
Muziekvereniging Soli een ‘Op-
kikkerconcert’ voor patiënten en 
verzorgers in Heliomare in Wijk 
aan Zee. 
Ook dit jaar kunnen muzikanten 
meedoen aan dit project. Het doel 
van het Opkikkerconcert is om de 
patiënten en verzorgers een uur 
ontspanning aan te bieden in de 
vorm van swingende, opkikke-
rende en verkwikkende muziek 
om de reden voor hun aanwezig-
heid in het revalidatiecentrum tij-
delijk te vergeten. Na een succes-
vol concert in 2014 in het Spaar-
neziekenhuis (zie foto) zullen dit 
jaar de patiënten in Helioma-

re met een mooi concert verblijd 
worden. Het Opkikkerconcert van 
het Klein Orkest van Soli maakt 
deel uit van een project. Muzi-
kanten met B-niveau van andere 
verenigingen en muziekscholen 
worden van harte uitgenodigd om 
zich voor dit project in te schrij-
ven. Deelname aan het project is 
gratis. U ontvangt de bladmuziek 
en kunt deelnemen aan de repeti-
ties voorafgaand aan het concert. 
De repetities vinden plaats op alle 
donderdagen in juni van 19.45 tot 
22.00 uur in muziekcentrum Soli, 
Kerkpad 83 te Santpoort-Noord 
(naast station Driehuis). Aanmel-
den voor dit project kunt u via 
kleinorkest@soli.nl. 
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Buurtbemiddeling zoekt 
vrijwillige bemiddelaars
IJmuiden – Buurtbemiddeling is 
een methode om buurtgenoten 
in een conflictsituatie weer met 
elkaar in gesprek te brengen. 
Goed getrainde vrijwilligers hel-
pen de partijen om het contact te 
herstellen en oplossingen te be-
denken voor hun conflict. Buurt-
bemiddeling Velsen is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die wil-
len bemiddelen tussen buren.
Elke nieuwe vrijwilliger krijgt 
een basistraining en begeleiding 
om bemiddelingsgesprekken te 
kunnen houden. De bemidde-
laars voeren deze gesprekken al-
tijd met z’n tweeën, zodat zij hun 
kennis kunnen delen en elkaar 
kunnen aanvullen. Kunt u goed 
luisteren en een neutrale hou-

ding aannemen en wilt u zich in-
zetten voor een leefbare woon-
omgeving? Dan bent u misschien 
een goede bemiddelaar! Zij zijn 
op zoek naar zowel mannen als 
vrouwen, jong als oud, autoch-
toon als allochtoon. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de coördina-
tor Mariette Klaren via telefoon-
nummer 0255-548520 of e-mail 
info@buurtbemiddelingvelsen.nl. 
Buurtbemiddeling Velsen is een 
samenwerkingsproject van de 
Gemeente Velsen, Woningbedrijf 
Velsen, Velison Wonen, Brede-
rode, politie en Stichting Welzijn 
Velsen. Maandelijks komen er 
ongeveer vijftien aanvragen voor 
bemiddeling binnen. 

Achtste 
Korenfestival 
Velsen Zingt

IJmuiden - Zaterdag 30 mei 
wordt in het Witte Theater het 
achtste Korenfestival Velsen 
Zingt gehouden. Dit wordt ge-
organiseerd door de Werk-
groep Zang van de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap 
(VG). Zestien koren van VG zul-
len zich die middag en avond 
laten horen. De middag be-
gint om 13.20 uur met de ope-
ning door wethouder Robert te 
Beest. Om 22.00 uur wordt af-
gesloten door Ton van Kaam, 
voorzitter Commissie Koren-
festival. Het programma is als 
volgt: 13.30 uur: De Delta Sin-
gers; 14.00 uur: Shantykoor 
‘t Staende Tuygh. 14.30 uur: 
Theatergroep Plug-In. 15.00 
uur: Gospelkoor Get Together 
Again. 15.30 uur: FF Anders. 
16.00 uur: Velser Operagezel-
schap Bel Canto. 16.30 uur: 
Zanggroep Voices. 17.00 uur: 
Kinderkoor Velsen. 17.30 uur: 
Popkoor Decibel. 18.00 uur: 
Engelmunduskoor. 19.00 uur: 
Popkoor MultiVocaal. 19.30 
uur: Vrouwenshantykoor Grace 
Darling. 20.00 uur: Jeugdmusi-
calvereniging De Jonge Stem. 
20.30 uur: A Capella Groep 
Brothers-4-Tune. 21.00 uur: 
Shantykoor Nortada en 21.30 
uur: Zanggroep Sparkle Velsen.

Swingend gospelkoor 
zoekt nieuwe leden
Velserbroek - Gospelkoor Get 
Together Again timmert alweer 
heel wat jaartjes succesvol aan 
de weg. Onder de bezielende lei-
ding van de nieuwe dirigent Lo-
renzo Papolo en de sprankelende 
begeleiding van pianiste Oksana 
Polman heeft het koor swingende 
impulsen gekregen en staan de 
optredens als een huis. Het koor 
zal dan ook een swingend op-
treden verzorgen op zaterdag 30 
mei tijdens de Velsense Korendag 
in het Witte Theater. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om 
al eerder met het koor kennis te 
maken, donderdag 21 en 28 mei 
kunt u één van de repetities bij-
wonen. Wie weet wordt u dan zo 
enthousiast dat u lid wilt worden 
van dit swingende koor. Met na-
me bassen zijn van harte welkom!
De repetities vinden plaats in het 
gebouw Het Kruispunt, Zon Bas-
tion 3 in Velserbroek en zijn van 
20.15 tot 22.15 uur. Er is ruime 
gelegenheid tot (gratis) parkeren. 
Zie ook www.gospelkoorgta.nl.

Danspaar Ter 
Horst tweede 
van Nederland
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werd in Soest de Nederlandse 
Kampioenschappen Rolstoel-
dansen gehouden. Van Dans-
centrum ter Horst deed hier-
aan mee het paar Marcel Zon-
jee met Bonnie Duwel. Na de 
voorronde bleek dat zij direct 
waren doorgeplaatst naar de fi-
nale. Hier waren ze al zeer blij 
mee. Na een spannende fina-
le zijn Marcel en Bonnie twee-
de geworden op het NK, tweede 
van Nederland dus. Een gewel-
dige prestatie. 

Velsen-Zuid - De 37ste edi-
tie van Beeckestijnpop staat op 
de agenda voor zaterdag 13 ju-
ni. Dit openluchtfestival is nog 
steeds gratis te bezoeken. Er 
wordt weer een prachtig en ei-
genzinnig programma geboden 
voor alle muziek- en festivallief-
hebbers.
Op het hoofdpodium wordt dit 
jaar eerst ruimte gemaakt voor 
de nieuwe band van Yorick van 
Norden. Daarna is het de beurt 
aan Rats on Rafts. Deze post-
punkers uit Rotterdam heb-
ben onlangs hun luid bejubel-
de tweede album uitgebracht: 
nog furieuzer, rumoeriger en 
krankzinniger dan voorheen. 
Daarmee staan ze garant voor 
een heerlijke live set. Het po-
dium is vervolgens voor de Ier-
se band The Young Folk. De-
ze band heeft in eigen land al 
een behoorlijke reputatie opge-
bouwd als meest getalenteerde 
alternative folk band en zijn nu 
klaar om Europa te veroveren, 
te beginnen op Beeckestijnpop. 
Luister naar het nummer Way 
Home en je zult begrijpen dat 
dit niet helemaal een rare ge-
dachte is. 
De Nederlandse band My Ba-
by is op dit moment misschien 
wel de meest getalenteerde live 
band uit eigen land. Vergeet al 
die dertien in een dozijn seri-
ous talents band, dit is het ech-
te werk. Ze hebben al door de 
hele wereld gespeeld en on-
langs mochten ze nog mee op 
de tour van Seasick Steve in de 
UK. My Baby loves voodoo en 
dat is helemaal niet erg om mee 
te maken. 
De punkrockers van The Sub-
ways zijn ook weer helemaal te-
rug en nog steeds één van de 
opwindendste livebands die in 

het circuit rondlopen. Het is al-
weer 10 jaar geleden dat ze met 
hun debuutalbum uitkwamen 
en onlangs brachten ze weer 
een nieuw album uit. Meer le-
venservaring inmiddels maar 
met nog net zoveel energie.
Beeckestijnpop zal dit jaar wor-
den afgesloten door nog zo’n 
energieke live act uit Nederland, 
The Birth of Joy brengt energie-
ke sixties muziek op steriods. 
Met een minimale bezetting 
van gitaar, drums en scheurend 
combo-orgel zorgt dit beuken-
de en groovende rock&roll trio 
voor een superstrakke en me-
lodieuze rocksound die zwaar 
leunt op de Detroit-sound van 
de MC5, de toegankelijke pop 
van The Doors en de psychede-
lica van Pink Floyd. 
Op het kabouterveld zijn de jon-
gens van Irrational Library nog 
steeds de gastheren voor een 
opwindend programma vol ver-
rassingen en een brede kijk op 
de huidige popmuziek. Hier kan 
je verwachten: The Drip Dry 
Man & The Beat Revolver, The 
Afterveins, Floris Bates & the 
Rented Friends, Thomas Truax, 
Tony Clifton, Lakshmi en River-
bank Revelations. DJ Disfuge-
red zorgt hier voor de muzika-
le ondersteuning in de pauzes. 
Op het OXY-podium valt weer 
veel talent te spotten. Denk aan 
None Shall Fall, Baptist, Cut, 
The Bunch and the Breakout en 
als afsluiter een vette drum ‘n 
bass set van Spektrum XL.
Beeckestijnpop is van 13.00 tot  
21.30 uur, de toegang is gratis. 
Parkeren kost 5 euro.
Kijk voor meer informatie op 
www.beeckestijnpop.nl, de fa-
cebook pagina www.facebook.
com/beeckestijnpop of down-
load the speciale app.

Terrasvogels E2 is 
kampioen in hun klasse
Santpoort-Zuid - Groot feest bij Terrasvogels waar dit weekeinde 
de E2 van Terrasvogels kampioen in hun poule zijn geworden. Hier-
bij kan zowel de E1, E2 als E3 van Terrasvogels een overwinning in 
de voorjaarscompetitie achter hun naam schrijven. Op de foto @ 2 
tijdens het nuttigen van de (kinder)champagne. (foto: Mette Bruun)  

Leerlingen Rozenbeek op pad

Spontane actie voor 
Voedselbank Velsen

Velserbroek - Leerlingen van 
groep 7B van de Rozenbeek 
in Velserbroek hebben voor 
een project van de Vreedzame 
School een poster ontworpen 
voor een goed doel. 
Vera, Chinouk en Corina (foto) 
kozen voor Voedselbank Velsen, 
want zij willen dat iedereen ge-
noeg te eten heeft. Nadat ze de 
poster hadden gemaakt, zijn ze 
spontaan langs de huizen ge-

gaan. Ze hebben 10 tassen vol 
met boodschappen gekregen en 
ook geld. Daar hebben ze ook 
nog eten van gekocht. Vrijdag 
8 mei hebben ze alles naar de 
Voedselbank gebracht en daar 
waren zij er superblij mee. De 
meisjes willen alle mensen van 
de botenbuurt in Velserbroek 
bedanken voor wat zij hebben 
gegeven. Zie ook www.voedsel-
bankvelsen.nl.
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Juridisch spreekuur in de Spil
Waar een spontane actie al toe 
kan leiden! Mr B.A ( Ben) Zeven-
bergen uit Driehuis met een ei-
gen advocatenkantoor in Am-
sterdam bood een aantal maan-
den geleden spontaan aan een 
gratis inloopspreekuur in Buurt-
centrum de Spil aan de Frans 
Halsstraat 29 te houden. El-
ke dinsdagavond tussen 19.30 
uur en 20.30 uur kunnen wijk-
bewoners met prangende vra-
gen bij hem langs komen en krij-
gen dan op maat juridisch advies 
van hem. Over het hoe en waar-
om van deze zeer gewaardeerde 
geste spraken we met hem. Ben 
Zevenbergen: ,,Ik woon in Drie-
huis, heb al 25 jaar een advoca-

tenkantoor in Amsterdam en wil-
de graag iets voor andere men-
sen betekenen. Ik merkte dat 
er niet veel advocaten in IJmui-
den wonen, vandaar mijn ges-
te. Ik heb contact gezocht met 
Hans Meulenbroek van de Spil 
en we kwamen er snel uit.” Met 
wat voor vragen kunnen de be-
woners bij u terecht? Ben: ,,Heel 
breed en divers. Dat kan op het 
gebied liggen van strafrecht, fa-
milierecht, vreemdelingenrecht 
of bijvoorbeeld bestuursrecht. 
Zaken lijken soms heel ingewik-
keld voor mensen die vaak te-
gen een muur aanlopen, maar 
door één telefoontje van mijn 
kant kan ik regelmatig de zaak 

de goede kant op sturen en wor-
den hun problemen adequaat 
voor hen geregeld. Mijn spreek-
uur is kosteloos en het leek mij 
verstandig daar wat meer rucht-
baarheid aan te geven.”
Ben Zevenbergen sluit af: ,,Tot 
aan de zomervakantie ben ik in 
de Spil te bereiken. Concreet dus 
tot en met 1 juli. Na de school-
vakantie pak ik het weer op in 
de Spil. Het spreekkuur voorziet 
duidelijk in een behoefte heb ik 
gemerkt. Dat is prettig voor de 
bewoners, maar ook voor mij na-
tuurlijk. Het betekent dat ik iets 
kan betekenen voor mensen die 
vastlopen en soms door de bo-
men het bos niet meer zien.” Buurtsport - Omdat er veel be-

langstelling is voor het program-
ma Fit met Tennis willen we de-
ze maand starten met een extra 
groep. Er zijn nog 5 plekken be-
schikbaar. U gaat eerst 6 keer sa-
men met fysiotherapeut werken 
aan uw conditie en daarna 15 
weken tennissen onder begelei-
ding van een gediplomeerd ten-
nisleraar. Dit programma is spe-
ciaal voor 45+ers met een mini-
mum inkomen. Dankzij een sub-
sidie betaalt u namelijk (in plaats 
van ruim 700 euro) slechts 40 eu-
ro voor 21 lessen! Aanmelden of 
informatie bij Nicole Sheridan, 
buursportcoach 0255-510185 
of 06-612798959 of mail naar 
buurtsport@welzijnvelsen.nl.

Fit met Tennis

De Spil - Voor 7 anderstalige 
vrouwen en 3 mannen zoeken we 
met spoed vrijwilligers die Taalles 
aan huis willen geven. Het gaat 
om één uur per week voor gedu-
rende 20 weken.  Lijkt het u leuk 
om een anderstalige te helpen bij 
het leren van de Nederlandse taal 
en wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met Nurcan Ars-
lan in Buurtcentrum de Spil. Op 
dinsdag, woensdagochtend of 
donderdag, telefoonnummer 
0255-510186 of 06-83132300, of 
mail naar nurcanarslan@welzijn-
velsen.nl.

Taalvrijwilligers 
gezocht!

De Spil – Smartlappenkoor de 
Tweede Stem is met spoed op 
zoek naar een nieuwe accorde-
onist. Het gezellige koor oefent 
wekelijks in Buurtcentrum de 
Spil op de maandagavond. De 
accordeonist zal het koor bege-
leiden bij het oefenen en bij de 
optredens. Er is een kleine on-
kostenvergoeding. Meer infor-
matie bij de receptie van Buurt-
centrum de Spil, 0255-510186.

Accordeonist 
gezocht

Velserbroek - Elke donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur is er een 
leuke wandelclub in Velserbroek. 
De deelname is gratis. Het ver-
zamelpunt is bij Wijkcentrum de 
Hofstede waar na de wandeling 
ook gelegenheid is om koffie te 
drinken. De Hofstede is aan de 
Aletta Jacobsstraat 227 in Vel-
serbroek. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
Fred Tromp, 06-25316198.

Wandelclub
Velserbroek

Buurtsport - Afgelopen vrijdag was er alweer de derde editie van de Lentegames in Velsen-Noord. De 
jeugd kon er van 13.00 tot 16.30 uur meedoen met allerlei leuke sport en spelactiviteiten of deze activitei-
ten begeleiden. Zo was er een sprintwedstrijd, touwtrekken, spijkerbroek hangen, wandelende A (zie fo-
to), pogostick springen, latje schieten en nog vele andere. Deze editie werd in samenwerking met Sport 
Support georganiseerd. Heb je vragen of opmerkingen over sportactiviteiten in Velsen-Noord of heb je 
een goed idee mail of bel dan naar: Lars Steeneken, lars@welzijnvelsen.nl, 06-28455673.

Lentegames

Buurtsport/De Koe - De hut-
tenbouwweek voor de jeugd 
vanaf 10 jaar uit Velserbroek, 
Driehuis en Santpoort wordt dit 
jaar gehouden van 6 t/m 9 juli. 
Samen met vrienden en vrien-
dinnen kan je een riante hut 
bouwen op het natuurterrein op 
de Grote Buitendijk Ook kan je, 
als je dat wil, meedoen aan de 
sportactiviteiten (onder andere 
boog- en katapultschieten) en 
de muziekavond die extra geor-
ganiseerd worden. De organi-
satie en begeleiding is in han-
den van medewerkers en jon-
geren van Jongerencentrum de 
Koe. Inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar bij Jongerencen-
trum de Koe of bij Buurtsport op 
straat. Tevens kunnen we de in-
schrijfformulieren via mail toe-
sturen via alexander@jcdekoe.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt 25 eu-
ro. Hiervan krijg je de borg van 
5 euro retour ná het opruimen. 
Bij het inschrijfformulier zit een 
toelichting over hoe de Hutten-
bouw er in de praktijk uit gaat 
zien. Meer informatie bij Ad Ot-
ten, 06-11883720 en Alexander 
van de Pieterman, 06-22921816.

Huttenbouw 
Velserbroek

Tabletworkshop 
voor

senioren
De Brulboei - In Buurthuis 
de Brulboei kunt u zich nog 
steeds opgeven voor de work-
shop Omgaan met Android op 
je tablet. Er wordt dan aan-
dacht besteed aan het appa-
raat zelf en Android, het bestu-
ringssysteem op de meeste ta-
blets. Onder andere wordt ge-
keken naar internet, Facebook, 
foto’s uitwisselen tussen tablet 
en computer enz. De kosten 
bedragen 10,00 euro per deel-
nemer. 
De eerstvolgende workshop is 
op donderdagmiddag 28 mei 
van 13.30 tot 16.00 uur. Graag 
uw eigen Android-tablet mee-
nemen! Buurthuis de Brulboei 
in IJmuiden. Meer weten? Bel 
0255-510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl voor 
meer informatie.

Het Terras draait 
op volle toeren

Het Terras – Het is nog maar 
8 weken geleden dat Dorps-
huis het Terras verhuisde van 
de Santpoortse Dreef naar de 
Dinkgrevelaan. Op maandag 23 
maart zijn de eerste activiteiten 
van start gegaan in de nieuwe 
accommodatie. Iedereen is tot 
nu toe heel erg tevreden met de 
ruime, mooie en moderne huis-
vesting. 
In de eerste weken hebben een 
tiental vrouwen gehoor gege-
ven aan de oproep voor gast-
vrouw/gastheer voor Het Ter-
ras (de heren bleven jammer 
genoeg achter). De dames zijn 
enthousiast begonnen en een 
aantal van hen draait al vol-
ledig mee in de openstelling. 
Daar zijn we heel erg blij mee. 
Ook de twee vrijwillige beheer-
ders regelen, in samenwerking 

met een medewerker van Stich-
ting Welzijn Velsen, weer alles 
rondom de activiteiten in het 
Dorpshuis. Er zijn de laatste we-
ken ook veel nieuwe aanvragen 
voor verhuur binnengekomen in 
Het Terras. 
Twee jongerenwerkers van 
SWV zijn druk bezig met het 
opzetten van het JongerenTer-
ras, een aparte ruimte voor tie-
ners en jongeren in het Dorps-
huis. Daarnaast maken de bibli-
otheek (zie elders op deze pa-
gina) en de wijkagent onder-
tussen ook gebruik van het ge-
bouw. Kortom Dorpshuis het 
Terras wordt steeds meer het 
middelpunt van de buurt en 
draait al bijna op volle toeren. 
Kom gerust eens langs voor een 
kopje koffie of thee. Meer we-
ten? Bel 023-3031228.

Het Terras – In Dorpshuis het Ter-
ras heeft Bibliotheek Velsen on-
langs een boekspot en uitleenpunt 
geopend. Boekspot werkt volgens 
het principe: een boek brengen is 
een boek halen. Dit kan zonder 
dat je lid hoeft te zijn van de bibli-
otheek. Het uitleenpunt is speciaal 
voor leden. Je kunt gereserveerde 
boeken ophalen in Het Terras en 
ook weer terugbrengen. De voor-
lopige openingstijden in mei en ju-
ni 2015 van Bibliotheek Velsen in 
Het Terras zijn woensdag, donder-
dag en vrijdag van 12.00 tot 14.00 
uur. Kom ook eens langs om te kij-
ken welke boeken er allemaal zijn! 
Meer informatie vind je op www.
bibliotheekvelsen.nl.

Boekspot en 
uitleenpunt
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FC Velsenoord
Zaterdag 2 kampioen 

Velsen-Noord - Na zaterdag 
mocht Zaterdag 2 zich eindelijk 
kampioen noemen. 
Na de laatste thuiswedstrijd van 
het sterrenensemble van Zaterdag 
2 werden zij onder de toeziende 
ogen van al hun fans (die allemaal 
aanwezig konden zijn omdat het 
team speciaal voor deze wedstrijd 
had geregeld dat de toegangsprij-
zen verlaagd werden naar 0 euro) 
kampioen noemen van de hoog-
ste afdeling van de laagste klasse! 
Met het ongeloofl ijke aantal van 
49 punten waren ze niet meer in 

te halen door de concurrentie. De 
nummer twee eindigde immers op 
gepaste afstand met maar 48 pun-
ten. Velen die dit seizoen het 24 
tellende leden vriendenelftal aan 
het werk hebben gezien zeggen 
allemaal dat dat het mooiste voet-
bal is wat ze ooit hebben gezien en 
dat bijna onmogelijk is om te eve-
naren. Maar uit betrouwbare bron 
is gehoord dat ze het gelukkig vol-
gend seizoen weer gaan proberen. 
Jongens, bedankt namens ieder-
een die jullie zoveel plezier heb-
ben gegeven dit seizoen.

Waterloo ME1 kampioen
Driehuis - Het was weer feest 
op het terrein van Waterloo. De 
meisjes van ME1 zaten voor de 
wedstrijd nog vol zenuwen, want 
een punt was genoeg om kam-
pioen te worden. Ze hebben er 
hard voor moeten strijden maar 
het is ze gelukt.
Nu is het nog afwachten voor 
de MD1 die afgelopen week-
end ook weer drie punten wis-

ten binnen te slepen. En niet te 
vergeten de MC1 en E-jongens 
hebben ook nog kansen. Wa-
terloo hoopt dan ook op 16 mei 
meerdere teams te kunnen hul-
digen. Publiek is uiteraard wel-
kom. 
Wil je bij deze teams mee voet-
ballen? Mail dan naar vvwater-
loojeugd@gmail.com of bel Roy 
Bell via 06-29578120.

Stormvogels Zaterdag 
kampioen!

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werd Stormvogels zaterdag 
1 kampioen in de 4e klasse. De 
overwinning met 3-0 thuis te-
gen HBC was voldoende om 
de twee punten voorsprong op 
VVH Velserbroek  te behouden. 
Door treffers van twee maal 
Robin Ulehake en Tim Bink-
horst werd het kampioenschap 
veilig gesteld. Een prachtig re-
sultaat. Daarmee geven de 
mannen van trainer Patrick En-
gelhart en leider Peter Zaaij-
er direct invulling aan de wen-
sen die het Bestuur en Techni-
sche Commissie van Stormvo-
gels hebben uitgesproken dit 
seizoen. Het zaterdagvoetbal bij 
Stormvogels, naast het voetbal-
len op zondag, verder verbre-
den en versterken. 

Komend seizoen zal Marco 
Adema als hoofdtrainer van het 
zaterdagteam de technische 
staf versterken en samen met 
Patrick en Peter werken aan 
de verdere ontwikkeling van 
de zaterdagtak. Jasper van der 
Linden en Cees van der Voort 
hebben zich al opgeworpen als 
leiders van de zaterdag 2 in het 
nieuwe seizoen. 
Mooie perspectieven en als 
we nog even terugkijken dan 
was er afgelopen zaterdag een 
spetterend feest op sportpark 
Zeewijk met live muziek, eten, 
drinken, vuurwerk, medailles 
en een echte kampioenschaal, 
gevolgd door een rondrit op de 
platte kar door IJmuiden. Zeer 
verdiend door spelers en tech-
nische staf!

Derby VSV-Velsen 2-1
Driehuis - De derby VSV-Vel-
sen kwam te laat om als kampi-
oenswedstrijd de boeken in te 
gaan: VSV had vorige week al or-
de op zaken gesteld tegen LS-
VV en nam nu ook de kampi-
oensbloemen van Velsen in ont-
vangst.  Het mooie weer en het 
talrijke publiek deden veel ver-
wachten maar toch viel de derby  
tegen. Velsen begon voortvarend 
met een schot van Marc Klooster-
boer net langs de verkeerde kant 
van de paal. Het antwoord van 
VSV kwam meteen: Mitchel Bor-
mann schoot voorlangs. Het spel 
golfde op en neer: VSV speelde 
iets verzorgder, Velsen zocht het 
meer in de lange bal. De straffe 
wind maakte intussen mooi voet-
bal lastig. Terwijl Velsen niet ver-
der kwam dan enkele mogelijk-
heden hield Randy Eijkelenboom 
kort voor rust V.S.V.-er Donny Klok 
fraai van een doelpunt af. In de 
tweede helft zocht Velsen meer de 
aanval. Wij noteerden een schot 
van Henk Swier hoog over terwijl 
aan de andere kant Randy Eijke-
lenboom fraai een zekere treffer 
van Mitchel Bormann voorkwam. 
Na een kwartier kwam Velsen op 
voorsprong:  een prima voorzet 
van Angelo Beck op de vrijstaan-
de Ron Nolles, die doelman Ricar-
do Snoek met een geplaatste kop-
bal kansloos liet: 0-1. 
Velsen had de touwtjes aardig in 
handen en VSV had meer moei-
te het combinatievoetbal van voor 

de rust vast te houden. Toch kwam 
de ploeg via een strafschop te-
rug in de wedstrijd. Remco van 
Dam hield de doorgebroken spits 
even vast en de uitstekend leiden-
de scheidsrechter Lars van Leeu-
wen legde de bal op de stip. Jorian 
Faassen liet Randy kansloos: 1-1. 
Terwijl iedereen zich verzoende 
met een remise, net als de wed-
strijd in Driehuis, viel in blessure-
tijd alsnog de 2-1 voor VSV.
Een scherp genomen corner 
draaide naar de verre hoek waar 
Jorian Faassen de bal het beslis-
sende zetje gaf, 2-1. Uiteindelijk 
een teleurstellend resultaat voor 
Velsen. De kampioensbloemen 
zijn terecht voor VSV: succes vol-
gend jaar in de eerste klasse. 

IJmuiden - Stormvogels heeft 
een stunt uitgehaald door kam-
pioen De Meern in eigen huis te 
verslaan: 0-2. Matchwinner was 
spits Patrick Krop, die beide doel-
punten voor zijn rekening nam. 
De concurrenten om rechtstreek-
se degradatie wonnen ook, op 
Nieuw Utrecht na, hun wedstrij-
den. Omdat zowel Stormvogels 
als Nieuw Utrecht in punten ge-
lijk eindigden, werd op Hemel-
vaartsdag op het terrein van DWS 
in Amsterdam-West een beslis-
singsduel gespeeld. Bij het ter 
perse gaan van de editie van de-
ze krant was de uitslag niet be-
kend. Mocht Stormvogels winnen, 
dan spelen de IJmuidenaren haar 
eerste wedstrijd in de nacompe-
titie op zondag 17 mei thuis te-
gen DCG uit Amsterdam; de re-
turn is op maandag 25 mei, Twee-
de Pinksterdag, in Amsterdam-
West. Stormvogels wordt dan ge-
koppeld aan de winnaar van FC 
Uitgeest-Quick 1890 (uit Amers-
foort). Saillant detail: voor 90 
procent is het zeker dat Nieuw 
Utrecht een fusie aan zal gaan 
met hoofdklasser Chabab uit Am-
sterdam. Op bestuurlijk niveau 
zijn beide verenigingen er uit, al-
leen moeten de leden zo snel 
mogelijk groen licht geven. Te-
gen kampioen De Meern startte 
Stormvogels verdedigend en pro-
beerde op de counter een doel-
punt te forceren. Dat lukte reeds 
in de twaalfde minuut toen Giano 
Bonam, de vervanger van Erik Ho-
man, na een dieptepass doelman 
Van Houten wilde omspelen, maar 
door hem werd getorpedeerd. Pa-
trick Krop schoot daarna vanaf 
11 meter keurig raak: 0-1. Na dit 
doelpunt gooide De Meern er een 
schepje bovenop, maar kregen 
ze te maken met een ijzerster-
ke IJmuidense verdediging met 
daarachter een subliem keepen-
de Danny Adrichem. Nadat na 20 
minuten Jurjen Dikker een grote 
kans had gemist, ging vijf minu-
ten later Bastiaan Scholten over 
rechts goed door, haalde de ach-
terlijn en zijn voorzet werd vervol-
gens door Patrick Krop, die heel 
mooi voor zijn man kwam, kei-
hard in de touwen gejaagd: 0-2. 
Een prima georganiseerd Storm-
vogels gaf de tweede helft weinig 
kansen weg. De jongens van trai-
ner Dick-Jan Ente bleven op de 
counter heel gevaarlijk, maar ge-
scoord werd er aan beide kanten 
niet meer. Wel waren er o.a. nog 
kansen voor spits Patrick Krop, 
die met 22 doelpunten topscorer 
werd bij Stormvogels. Drie wed-
strijden op rij heeft Stormvogels; 
dus je kunt zeggen dat de IJmui-
denaren in een fl ow zitten. Dit zal 
heel veel hoop geven voor de ko-
mende duels om degradatie. Zie 
ook www.stormvogels.nl of volg 
de club op Facebook en Twitter.

Stormvogels 
strijdt voor 
lijfsbehoud

Stormvogels Zaterdag 
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Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Weet u kandidaten? 
Draag ze voor! Dat kan tot en 
met 14 augustus 2015.

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk 
aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor 
de kerk, op sportgebied, in de ge-
zondheidszorg of op een ander ter-
rein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen 
waar de hele samenleving wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en 
kwaliteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-
huis in de woonplaats van de kan-

didaat. De ambtenaar die daar de 
lintjes behandelt, kan beoordelen 
of de verdiensten inderdaad bij-
zonder genoeg zijn voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Ook 
wordt u precies uitgelegd hoe u te 
werk moet gaan. De contactgege-
vens staan onderaan dit artikel.

Voordat een lintje wordt toege-
kend, gaat er heel wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor 
de lintjesregen van 2016 moet het 
verzoek insturen vóór 15 augustus 
2015.

Meer informatie bij de afdeling 
Communicatie / Kabinetszaken 
via tel. 0255-567200. Daar kunt 
u ook gratis de folder ‘Ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat al-
les wat u moet weten over de aan-
vraag van een Koninklijke Onder-
scheiding. Meer informatie ook op 
www.velsen.nl of www.lintjes.nl.

Inloopavond Structuurvisie 2015

Meepraten over
toekomst van Velsen
Hoe ziet  Velsen er in de toe-
komst uit? Wat blijft zoals het nu 
is en waar komt er bijvoorbeeld 
meer ruimte voor woningbouw? 
Of willen we juist meer recreatie? 
Uw reactie is van groot belang 
voor het opstellen van de nieuwe 
structuurvisie Velsen 2025. Kom 
naar de inloopavond op woens-
dag 20 mei in de Bibliotheek aan 
het Dudokplein in IJmuiden. Van 
19.30 tot 21.00 uur.

Waar wonen, werken en ontspan-
nen we in Velsen in 2025? De ge-
meente heeft al enkele voorstel-
len gedaan en deze opgenomen in 
een concept ontwerp Structuurvi-

sie 2025. Maar dit is een eerste aan-
zet, een bespreekplan. U kunt de 
plannen inzien en tijdens de inloop-
avond met de medewerkers van de 
gemeente hierover van gedachten 
te wisselen. U hoeft zich niet aan te 
melden.

Tijdens de inloopavond kunnen 
geen inspraakreacties worden inge-
diend. Dit kan op een later moment 
tijdens de inspraakprocedure. Hier-
onder ziet u een overzicht van het 
proces om te komen tot de nieuwe 
structuurvisie. Meer info: www.vel-
sen.nl via Bestuur & Organisatie en 
Projecten.

Afgelopen vrijdagmiddag is bij bodemonderzoek asbest aangetrof-
fen op het WED-terrein aan de Zuidersluisweg op het sluizencom-
plex in IJmuiden. Onderzoek is gaande naar de aard en omvang van 
de vervuiling. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving, 
zolang het terrein niet wordt betreden. 

Proefsleuven worden gegraven om meer te weten te komen over de ver-
vuiling. Op basis van de resultaten zullen passende maatregelen worden 
getro� en. Het terrein is met bouwhekken afgesloten voor de omgeving. 
Dit is een standaard procedure. De directe bewoners zijn geïnformeerd 
middels een bewonersbrief. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Rijkswaterstaat 0800-8002 

Inloopavond HOV Velsen
Dinsdagavond 19 mei 2015 organi-
seert de provincie Noord-Holland 
een informatiemarkt over HOV 
Velsen in het Telstar Stadion aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid. Daarin staat ‘deel-
project 5’ centraal. Tussen 19.00 
tot 21.30 uur staat de ko�  e/thee 
voor u klaar. 

Deelproject 5
Het project betreft het (voormali-

ge)spoor, dat vanaf  de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord loopt tot 
aan de Briniostraat in IJmuiden. Met 
uitzondering van de nieuwe onder-
doorgang voor de bus onder het spoor 
Haarlem-Beverwijk (project 4). U 
bent op 19 mei a.s. van harte welkom 
om langs te komen en vragen te stel-
len aan medewerkers van Heijmans 
Wegen BV, provincie Noord-Holland 
en gemeente Velsen. Voor meer in-
formatie: www.hovvelsen.nl.

Asbest aangetro� en 
op sluizencomplex
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Zaterdag 30 mei organiseert de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap het korenfestival Vel-
sen Zingt!

In het Witte Theater aan de Kanaal-
straat in IJmuiden treden 16 ko-
ren in verschillende genres op van 
13.30 tot 22.00 uur. De opening vindt 
plaats om 13.20 uur door wethouder 
Robert te Beest. Toegang is gratis.

NL-Alert stuurt
op 1 juni controlebericht
Op maandag 1 juni 12.00 uur 
zendt NL-Alert landelijk een con-
trolebericht uit.

Waarom controlebericht?
Met een controlebericht kunt u na-
gaan of u uw mobiele telefoon ( juist) 
hebt ingesteld om NL-Alert te ont-
vangen. In het bericht staat dat het 
gaat om een controlebericht en dat 
ontvangers van dit bericht niets 
hoeven te doen. Dankzij het con-
trolebericht weet u welk signaal uw 
mobiele telefoon geeft als u een echt 
NL-Alert ontvangt en hoe het be-
richt eruit ziet.

Hoe mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn 
automatisch ingesteld om NL-Alert 

te ontvangen. Op sommige toestel-
len moet u dit zelf doen. Ga daarom 
nu naar www.nl-alert.nl en kijk of 
u uw mobiel nog moet instellen en 
hoe.

Waarom NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid men-
sen in de directe omgeving van een 
(dreigende) noodsituatie informe-
ren met een tekstbericht. In het be-
richt staat wat er aan de hand is en 
wat u op dat moment het beste kunt 
doen.

NL-Alert wordt ingezet bij levens- 
en gezondheidsbedreigende situa-
ties, zoals een grote brand waarbij 
giftige rook vrijkomt, bij explosiege-
vaar of een overstroming.

Wijkmobiel in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de buurt 
onveilig? Dat wil het wijkteam 
graag weten en daarom komen ze 
met een wijkmobiel naar u toe. Op 
maandag 18 mei staat  het wijk-
team klaar aan het Breesaperhof  
in Velsen-Noord.

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 

gemeente. Zij zetten zich in om alle 
wijken van Velsen lee� aar te hou-
den en horen uw suggesties graag. 
Met al uw opmerkingen, vragen en 
ideeën over de lee� aarheid in de 
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt 
er een kopje ko�  e of thee bij.

Het wijkmobiel staat er van 15.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie of vragen 
bij Rob Plessius, relatiemanager ge-
meente Velsen: 0255-567369. 

Oproep onderzoek 
gasstoring Velsen-Noord
Bent u bewoner van Velsen-noord 
en bent u getro� en door de gas-
storing van afgelopen januari ? 
Doe dan mee aan het bewoners-
onderzoek van de Inspectie Vei-
ligheid en Justitie.

Voor het onderzoek , dat mede op 
verzoek van burgemeester Franc 
Weerwind wordt gehouden, is het 
belangrijk om de ervaringen van de 
bewoners mee te nemen. Zij krij-

gen per post een uitnodiging om deel 
te nemen aan een enquête. Onder 
de eerste honderd reacties worden 
VVV-bonnen verloot. Deelnemen 
aan de enquête kan tot en met 7 juni. 

De resultaten van het onderzoek 
zijn naar verwachting deze zomer 
te vinden op de website van de ge-
meente Velsen (www.velsen.nl) en 
die van de Inspectie Veiligheid en 
Justitie(www.ivenj.nl)

Wegens werkzaamheden afgesloten

Bergweg en Waterlandweg 
Bergweg Santpoort-Zuid
Van maandag 18 mei t/m vrijdag 22 
mei is de Bergweg vanaf de  Velse-
renderlaan tot aan het fi etspad afge-
sloten voor alle verkeer. Dit stuk weg 
wordt opnieuw geasfalteerd. Verder 
wordt de aansluiting met de Velse-
renderlaan aangepast. De woningen 
aan de Bergweg zijn tijdelijk  bereik-
baar via de Duin en Beeklaan (Brede-

rodepark, Bloemendaal).

Waterlandweg, Driehuis:
Van maandag 18 mei t/m ca. vrijdag 
5 juni is de Waterlandweg tussen de 
Aagtevonklaan en de Doodweg afge-
sloten voor alle verkeer. Dit vanwe-
ge rioleringswerkzaamheden aan de 
weg. Bovendien krijgt een gedeelte 
klinkerverharding.

Aanpassing blauwe
zone Wijkerstraatweg
De blauwe zone op de ventweg 
van de Wijkerstraatweg is ver-
kleind. De parkeervakken tus-
sen de Melklaan en de kiosken 
zijn daardoor weer vrij te ge-
bruiken. Er geldt nog wel een 
beperking m.b.t. parkeerduur 
voor de parkeervakken tus-
sen de kiosken en het Strating-
plantsoen. Dat is de belangrijk-
ste wijziging die uit een evalu-
atiegesprek met de bewoners, 
ondernemers en politie is geko-
men.

Ook zijn de tijden voor deze (ver-
kleinde) zone aangepast: van 
maandag tot en met zaterdag van 

09.00 tot 20.00 uur. De maximale 
parkeerduur is 2 uur.

In augustus 2014 is op de ventweg 
van de Wijkerstraatweg bij wijze 
van proef een parkeerduurbeper-
king (‘blauwe zone’) van kracht 
geworden. Doel van de maatregel 
was het creëren van een overzich-
telijke verkeerssituatie en vrije 
parkeerruimte ten behoeve van 
kort parkerende winkelbezoekers. 

Na een evaluatiegesprek met be-
langhebbenden (politie, bewo-
ners en ondernemers) heeft de ge-
meente besloten om de blauwe zo-
ne aan te passen. 
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
mei 2015 tot en met 8 mei 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zwaanstraat 79, plaatsen erker 
(07/05/2015) 7207-2015;
Zeeweg 207, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2015) 7320-2015;
Elzenstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(06/05/2015) 7146-2015.

Driehuis 
Duin- en Kruidbergerweg 2, kappen 
4 bomen (08/05/2015)  7294-2015;
Kerkpad ong.(nabij nr. 79), plaat-
sen telecommunicatiemast  
(04/05/2015) 6960-2015.
 
Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Kerkplein 7 (gemeentelijk monu-
ment), plaatsen velux dakraam 
(06/05/2015) 7196-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

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

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

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, vervangen damwand 
(13/02/2015) 2187-2015.

Velsen-Noord
Dijckmanstraat 2, verbouwen 
kerk tot woon- en kantoorruimte 
(06/03/2015) 3387-2015.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 35 BEN en BOV, sa-
menvoegen 2 woningen tot 1 woning 
(09/03/2015) 3502-2015;
Hoofdstraat ong., wijzigen gebruik 
terreinen Dorpsfeest Santpoort 
(08/05/2015) 4396-2015.

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

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Geleenstraat 27, plaatsen over de 
nok dakkapel (11/05/2015) 3545-
2015;
Kromhoutstraat 54 0004, plaat-
sen tussenvloer (11/05/2015) 4841-
2015;

Kromhoutstraat 54 0025, legalise-
ren tussenvloer (08/05/2015) 3784-
2015;
Kennemerstrand 172, vergroten ge-
bruiksoppervlakte (08/05/2015) 
1685-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Bonairestraat 35 BEN en BOV, sa-
menvoegen 2 woningen tot 1 woning 
(11/05/2015) 3502-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renoveren 

slib- en gasbehandeling a.w.z.i. Vel-
sen (11/05/2015) 2525-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, verbouwen 
bestaand pand tot 7 bedrijfsunits 
(07/05/2015) 1587-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Slaap en spelletjesweekend, 23 en 
24 mei, Sportcomplex Zeewijk Zui-
derkruisstraat 72 te IJmuiden
(07/05/2015) u15.002463;
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Heggerijdersfestival, 10 mei, 
park Velserbeek (06/05/2015) 
u15.001723;
Wijntheater Westend, 14, 15, 16 en 
18 mei, Villa Westend (07/05/2015) 

u15.003057;
Pim Mulier Run Today Run, 31 mei, 
sportpark Groeneveen te Santpoort-
Noord (11/05/2015) u15.002206;
Turn back Time, 31 mei, Telstar 

stadion Minister van Houtenlaan 
133 te Velsen-Zuid (11/05/2015) 
u15.002910;
Avondvierdaagse, 1 t/m 4 juni 
2015, start Velserduinplein en fi -

nish Eenhoornstraat te IJmuiden 
(11/05/2015) u15.002046;
Dorpsfeest Driehuis, 18, 19 en 20 ju-
ni 2015, Driehuizerkerkweg te Drie-
huis (11/05/2015) u15.002966.

Besluiten (vervolg)

Kapverzoek
Rooien bomen openbare ruim-
te t.h.v. Dudokplein en Raadhuis-
straat te IJmuiden.

• Plein 1945 en Raadhuisstraat te 
IJmuiden totaal 6 essen, 3 in de 
stoep bij de ondergrondse contai-

ners en 3 in de plantvakjes tegenover 
de reformwinkel en de fotozaak. We-
gens reconstructie van omgeving 

Dudokplein en Raadhuisstraat.

Vergadering gemeenteraad 21 mei 2015
Locatie:  het gemeentehuis, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden, aan-
vang 19.30 uur.

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
   - inspreken inwoners
   - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4  Vaststellen notulen en besluiten-
lijst raadsvergadering 16 april 2015
5  Lijst van aan de raad gerichte brie-
ven
6  Aanpassing maatregelbeleid Par-
ticipatiewet
7  Oplegging geheimhouding met be-
trekking tot de fi nanciële haalbaar-
heidsanalyses van de locaties voor 
Kleinschalig Opdrachtgeverschap
8  Besluit tot oplegging geheimhou-
ding met betrekking tot de Meer-
jarenprognose grondexploitaties 
(Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 
2014

9  Verantwoording op de fractieon-
dersteuning 2014
10 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen geduren-
de 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de gemeenteraadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken 
over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/
of dringende zaken onder de aan-
dacht van de gemeenteraadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel 
betrekking hebben op onderwerpen 
waar de gemeenteraad over gaat of 
die relevant zijn voor de gemeente-
raad. Wilt u gebruik maken van het 
actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 20 mei 16.00 uur aan 
te melden bij de raadsgri¡  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri¡  e@vel-
sen.nl

De agenda en onderliggende stuk-
ken staan op de website van de ge-
meenteraad: raad.velsen.nl Via de-
ze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf 
terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een samenvatting van 
de vergadering uit in de week na de 
raadsvergadering op het TV kanaal 
van RTV Seaport en via uitzending 
gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter 
inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Abonneren op de digitale nieuws-
brief kan door adresgegevens en e-
mailadres te mailen naar raads-
plein@velsen.nl

Vergadering Raadscommissie 
IJmond op 19 mei 2015

Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, 
Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur.

1  Opening en mededelingen (19.30 
uur)
2 Vaststelling agenda
3  Besluitenlijst vergadering raads-
commissie Umond 24 maart 2014
4 Toelichting op de meerjarenbe-
groting IJmond Werkt! (19.40 uur)
5  Informatie over contractbeheer 
en monitoring van de drie D’s (20.40 
uur)
6 Rondvraag (21.45 uur)
7 Sluiting (22.00 uur)

ad agendapunten 4 en 5:
Het betreft in beide gevallen louter 
informatieoverdracht. 

15 mei 2015 9

Vespers
Driehuis - Zondagavond 17 mei 
2015 zal de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis om 19.15 uur een 
Vesperviering verzorgen in de 
Engelmunduskerk, Driehuizer-
kerkweg 113. De samenkomst 
zal ongeveer drie kwartier du-
ren, waarin gebed, zang en or-
gelspel een meditatieve wel-
daad zijn in de hectische wereld 
waarin wij leven. Tijdens de vie-
ring worden werken gezongen 
en gespeeld van Igor Stravinsky, 
Gonny Luijpers de Man, Heinrich 
Schut, Dr Stainer en Edward C. 
Bairstow. De voorganger is Pas-
tor E. Wigchert. De Engelmundus 
Cantorij Driehuis staat onder lei-
ding van  dirigent/organist Joop 
Heeremans.

Way2Go prijs voor 
Velserbroeker Thijs Ras
Regio - Vorife week vrijdag wer-
den op het Horizon College in 
Heerhugowaard drie prijzen uit-
gereikt aan leerlingen die on-
danks moeilijke omstandigheden 
succesvol met hun studie bezig 
zijn. Een van hen is Thijs Ras uit 
Velserbroek.
Deze Way2Go prijs wordt be-
schikbaar gesteld door de Stich-
ting ter Bevordering van het Be-
roepsonderwijs in Noord-Hol-
land-Noord en West-Friesland. 
Thijs Ras kwam van de De Water-
lelie in Heemstede en wilde persé 
een diploma halen wat hem lukte 

door zijn enorme inzet. Hans van 
Straalen, secretaris van de Stich-
ting ter Bevordering van het Be-
roepsonderwijs in NHN en WF, 
licht het belang van deze prijs 
toe. ‘Niveau 1-leerlingen hebben 
vaak veel moeite om het hoofd 
boven water te houden.   Juist 
deze leerlingen verdienen het om 
een schouderklopje te krijgen en 
om in het zonnetje gezet te wor-
den.’ Naast Thijs wonnen Elias de 
Jong uit Alkmaar van het Horizon 
College en Davey Meijer dezelf-
de prijs. Thijs Ras loopt stage in ‘t 
Hemeltje in Bloemendaal.
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Raadzaal. Tijd: 19.30 uur.

1  Opening en mededelingen (19.30 
uur)
2 Vaststelling agenda
3  Besluitenlijst vergadering raads-
commissie Umond 24 maart 2014
4 Toelichting op de meerjarenbe-
groting IJmond Werkt! (19.40 uur)
5  Informatie over contractbeheer 
en monitoring van de drie D’s (20.40 
uur)
6 Rondvraag (21.45 uur)
7 Sluiting (22.00 uur)

ad agendapunten 4 en 5:
Het betreft in beide gevallen louter 
informatieoverdracht. 
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Vespers
Driehuis - Zondagavond 17 mei 
2015 zal de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis om 19.15 uur een 
Vesperviering verzorgen in de 
Engelmunduskerk, Driehuizer-
kerkweg 113. De samenkomst 
zal ongeveer drie kwartier du-
ren, waarin gebed, zang en or-
gelspel een meditatieve wel-
daad zijn in de hectische wereld 
waarin wij leven. Tijdens de vie-
ring worden werken gezongen 
en gespeeld van Igor Stravinsky, 
Gonny Luijpers de Man, Heinrich 
Schut, Dr Stainer en Edward C. 
Bairstow. De voorganger is Pas-
tor E. Wigchert. De Engelmundus 
Cantorij Driehuis staat onder lei-
ding van  dirigent/organist Joop 
Heeremans.

Way2Go prijs voor 
Velserbroeker Thijs Ras
Regio - Vorife week vrijdag wer-
den op het Horizon College in 
Heerhugowaard drie prijzen uit-
gereikt aan leerlingen die on-
danks moeilijke omstandigheden 
succesvol met hun studie bezig 
zijn. Een van hen is Thijs Ras uit 
Velserbroek.
Deze Way2Go prijs wordt be-
schikbaar gesteld door de Stich-
ting ter Bevordering van het Be-
roepsonderwijs in Noord-Hol-
land-Noord en West-Friesland. 
Thijs Ras kwam van de De Water-
lelie in Heemstede en wilde persé 
een diploma halen wat hem lukte 

door zijn enorme inzet. Hans van 
Straalen, secretaris van de Stich-
ting ter Bevordering van het Be-
roepsonderwijs in NHN en WF, 
licht het belang van deze prijs 
toe. ‘Niveau 1-leerlingen hebben 
vaak veel moeite om het hoofd 
boven water te houden.   Juist 
deze leerlingen verdienen het om 
een schouderklopje te krijgen en 
om in het zonnetje gezet te wor-
den.’ Naast Thijs wonnen Elias de 
Jong uit Alkmaar van het Horizon 
College en Davey Meijer dezelf-
de prijs. Thijs Ras loopt stage in ‘t 
Hemeltje in Bloemendaal.
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