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IJmuiden - Naar aanleiding van 
de verschrikkelijke aardbevin-
gen in Nepal hebben Michael en 
Stefanie Zeeuw, broer en zus en 
lid van de IJmuidense rockband 
Spank’d, besloten actie te on-
dernemen. Met de Live Aid-con-
certen van Bob Geldof en hun 
liefde voor muziek in het achter-
hoofd was het idee voor een be-
nefietconcert al snel een feit.
Inmiddels mag er gesproken 
worden van een volwassen mu-
ziekevenement waar drie loka-
le bands hun uiterste best gaan 
doen om er een onvergetelij-
ke avond van te maken. Velsen 
Rocks 4 Nepal wordt vrijdag 22 
mei van 20.00 tot 01.00 uur ge-
houden in het Thalia Theater.
De bands die tijdens het bene-
fietconcert optreden zijn Soul 
Sacrifice, The Local Boyzz en ui-
teraard Spank’d, de band van 

broer en zus Zeeuw. De avond 
wordt gepresenteerd door Mark 
Moreels en Shirley Melody. Aan 
het einde van de avond wordt 
het bij elkaar verzamelde bedrag 
overhandigd aan een ambassa-
deur van het Rode Kruis.
Diverse bedrijven leveren belan-
geloos een bijdrage aan Velsen 
Rocks 4 Nepal. Zo regelt Unixx 
Security & Service uit IJmuiden 
de beveiliging, is de geluidsap-
paratuur beschikbaar gesteld 
door XLR Sound en verzorgt 
Folkerts Design & Printing het 
benodigde drukwerk waaronder 
de 500 beschikbare toegangs-
kaarten.
De ramp in Nepal heeft inmid-
dels meer dan 8.000 slachtoffers 
geëist en meer dan 17.000 ge-
wonden veroorzaakt. Op 12 mei 
is het land wederom getroffen 
door een aardbeving met een 

kracht van 7,3 op de schaal van 
Richter. 
Steun is hard nodig en daarom 
heeft de organisatie zich voor-
genomen alles op alles te zetten 
om alle 500 kaarten te verko-
pen. De kaarten kosten 10, eu-
ro, maar het staat uiteraard vrij 
om meer te geven. In het Thalia 
Theater is uiteraard gelegenheid 
om te doneren.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Re-
bellion Fashionstore en Ca-
fé Cheers in IJmuiden, Kapsa-
lon Hair In in Velserbroek, Ca-
fé Middeloo in Driehuis en Ca-
fé De Halve Maan in Santpoort-
Noord.
Kijk voor meer informatie op 
de Facebookpagina van Vel-
sen Rocks 4 Nepal. Voor vragen, 
kaarten en sponsormogelijkhe-
den kan er gemaild worden naar 
velsenrocks4nepal@gmail.com.

Rocken voor Nepal

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

AVOND-
WANDELING 
4 JUNI 2015 - 18.45 UUR

Aanmelden via 
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl 

Telstar: helpen of niet?
velsen - Er is een brede maat-
schappelijke discussie gaande 
over de vraag of de gemeente 
ruim 8 ton moet betalen aan de 
curator van het failliete Memid 
Investments, de bouwer van de 
westtribune van Telstar. ook in 
de politieke arena staan som-
mige partijen lijnrecht tegen-
over elkaar.

De gemeenteraad praat op 28 mei 
en 11 juni over het collegevoorstel 
om de betaald voetbalclub te hel-
pen door huurbaas te worden. De 
druk is groot, want Telstar heeft 
van de KNVB tot 15 juni uitstel ge-
kregen om de jaarcijfers in te die-
nen. Tot die tijd is de club terug-
gezet in Categorie 1. Telstar-direc-
teur Pieter de Waard stelt dat het 
zonder de westtribune niet moge-
lijk is om betaald voetbal te spelen 
omdat aan minimaal 2.000 bezoe-
kers plaats geboden moet worden. 
De overige tribunes hebben sa-
men slechts 1.300 zitplaatsen.
Voorstanders spreken van ‘een 
koopje’ omdat de in 2010 geopen-
de westtribune veel meer waard is 
dan het bedrag dat de gemeente 
is overeengekomen met de cura-
tor van Memid. Bovendien wordt 
het geïnvesteerde bedrag binnen 
enkele jaren door middel van huur 
terugverdiend, zo stelt men. Bur-
gemeester en wethouders noe-
men het leveren van een bijdrage 
‘wenselijk’ omdat Telstar een be-
langrijke maatschappelijke rol bin-
nen de gemeente vervult. Met suc-

cesvolle projecten als Telstar Thuis 
in de Wijk en Playing for Success 
behoort de club zelfs tot de top 
van Nederland.
‘We zijn in staat geweest een haal-
bare businesscase op te stel-
len’, zegt het college. ‘Onderdeel 
van de overeenkomst met de cu-
rator is dat de curator afziet van 
al zijn rechten en vorderingen en 
dus ook van vestiging van het erf-
pachtrecht. De gemeente betaalt 
daar een vergoeding voor. De ge-
meente doet afstand van de vor-
deringen die zij jegens de curator 
heeft en de curator doet afstand 
van zijn vorderingen jegens Tel-
star. Dit heeft geresulteerd in het 
huidige raadsvoorstel.’
Tegenstanders vrezen voor een fi-
nancieel debacle als Telstar bin-
nen een paar jaar alsnog om-
valt. Het is een feit dat de club ie-

der jaar moeite heeft om de eind-
jes aan elkaar knopen. Er is geen 
sprake van financieel wanbeleid 
(daarvoor zitten te veel deskundi-
ge mensen in de Raad van Com-
missarissen), maar de sponsorin-
komsten lopen wel terug. Afge-
lopen seizoen daalde de begro-
ting van 2,4 naar 2,1 miljoen euro. 
Veel spelers hebben een amateur-
contract of verdienen rond het mi-
nimumloon en het is een bekend 
gegeven dat de beide directeu-
ren genoegen nemen met een be-
scheiden salaris.
Oppositiepartij Velsen Lokaal is 
van mening dat de gemeente al-
lang eigenaar is van de westtri-
bune omdat de erfpachtovereen-
komst nooit bij de notaris is ge-
passeerd.

Lees verder op pagina 2
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Halkade 27/31, IJmuiden-Haven
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7 dagen per week geopend

Beide pinksterdagen geopend!
Vis op de BBQ gamba spies  3 stuks E 9,50
noordzee sCHoLFiLets graatloos!  Kilo E 9,95
www.waasdorp.nL   www.HaringkarteHuur.nL

Dorpsstraat 533 Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Nieuwe menukaart mei
Alleen geldig in Assendelft

ALL YOU CAN EAT
Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50  NU €19,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50  NU €21,50

Kinderen van 4 t/m 11 jaar
              €11,50  NU €  9,50

Sushi & Grill
Boss Restaurant

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

De Vissenloop
30 mei 2015
www.vissenloopijmuiden.nl
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Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

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

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

Advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

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

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

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

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

IJmuiden kent diverse ‘eilanden’, 
zoals het Forteiland, het Ganzen-
eiland en het Sluiseiland. Daar-
naast weet af en toe een gastei-
land onze haven te vinden: een 
werkeiland of booreiland bepaalt 
dan voor enige tijd met en soms 
op hoge poten de skyline van 
IJmuiden. Maar van al deze ei-
landen is slechts één eiland per-
manent door mensen bewoond. 
Tot 1950 stond dit eiland bekend 
als ‘Eiland’. In januari van dat jaar 
werd met een raadsbesluit de 
naam ‘Sluiseiland’ vastgesteld.
Bij de opening van het Noord-
zeekanaal was het Sluiseiland 
onderdeel van de noordoever 
van het kanaal. Hoewel de eer-
ste sluizen ten tijde van de bouw 
(1868-1876) geschikt waren voor 
de grootste schepen die toen 
gebouwd werden, ging de groei 
van de schepen harder dan ver-
wacht. In 1889 werd begonnen 
met de aanleg van een grotere 
sluis in de duinen aan de noord-

kant van het kanaal. De ‘Groote 
Sluis’ werd in 1896 opengesteld. 
Deze sluis was tot in 1913 de 
grootste schutsluis ter wereld. 
Na de ingebruikname van de 
Noordersluis in 1930 veranderde 
de naam in ‘Middensluis’.
Met de aanleg van de Midden-
sluis ontstond het Sluiseiland. 
Op het eiland verrezen gebou-
wen voor de bediening van de 
sluizen en woningen voor het be-
dienend personeel. Een elektrici-
teitscentrale voorzag het com-
plex van de benodigde stroom 
voor de bediening en verlichting. 
In 1942 werd deze vervangen 
door nieuwbouw. Ruim een jaar 
geleden is deze gesloopt.
Op het Sluiseiland staan nog en-
kele rijtjes woningen en onder 
meer een bootshuis van roeiver-
eniging de Stern, een kantoor 
van de Vletterlieden, een recen-
telijk geopend kantoor van het 
Loodswezen en een bedienings-
kantoor van de Middensluis. De 
foto toont een rij van acht bak-
stenen woningen, in 1908 en 
1909 gebouwd als dienstwonin-
gen voor het personeel van de 
‘elektriciteitswerken’. Op de ach-
tergrond zien we een stukje ty-
pisch IJmuider noorderhorizon, 
met twee hoogovens en Oxy-
staalfabriek 2.

Velsen – Gemeenteraadslid 
Bram Diepstraten van Velsen Lo-
kaal heeft het college gevraagd 
naar het hoge aantal WOZ-be-
zwaren in 2014. 13,8 procent van 
alle huiseigenaren heeft bezwaar 
gemaakt tegen de waardebepa-
ling van hun woning in 2014. Dat 
hoge percentage wordt veroor-
zaakt doordat woningcorpora-
tie Velison bezwaar maakte te-
gen de woz-beschikkingen van 
alle 3800 huurwoningen. Daar-
door is het percentage erg ver-
schoven. Slechts 3 procent van 
de huiseigenaren maakte in de-
zelfde periode bezwaar tegen de 
beschikking en dat percentage is 
juist laag. 
Het college heeft geantwoord 
dat het gaat om 642 bezwaar-
schriften op een totaal van 4.555 
woningen en 235 niet-wonin-
gen (bijvoorbeeld garages of be-
drijfspanden). Het waarderen 
van objecten gebeurt in groe-

pen en dat geldt ook voor de be-
schikkingen, daarom gaat de af-
handeling van de bezwaarschrif-
ten redelijk vlot. Inmiddels zijn 
933 bezwaarschriften voor wo-
ningen afgehandeld, waarbij in 
634 gevallen de waarde van de 
woning is aangepast. Dat heeft 
wel gevolgen voor de gemeente, 
want zij lopen hiervoor ongeveer 
53.000 euro mis. Wat de niet-wo-
ningen betreft zijn er van de 235 
bezwaarschriften, 215 afgehan-
deld, waarbij van 125 panden de 
waarde is aangepast. Dan gaat 
het over ongeveer 44.000 euro 
minder inkomsten voor de ge-
meente Velsen. Nog niet alle be-
zwaarschriften zijn dus afgehan-
deld. Het college is niet van plan 
maatregelen te treffen tegen 
een eventuele trend om bezwa-
ren te maken tegen de Woz-be-
schikking. Zij zien geen trend in 
de huidige cijfers en vinden dat 
maatregelen niet nodig zijn.

Bezwaar tegen WOZ

Wandelevenement
ook in teken van vis

IJmuiden - Zondag, 31 mei vindt 
voor de eerste keer het wandel-
evenement Vissenloop plaats in 
IJmuiden. Een groots evenement, 
georganiseerd door KWF Kan-
kerbestrijding Velsen in het kader 
van de actie ‘Sta op tegen Kanker’. 
Vanzelfsprekend gaat de totale 
opbrengst van deze dag waaron-
der de inschrijfgelden en de op-
brengsten vanuit sponsoring, naar 
KWF Kankerbestrijding.
Met de naam Vissenloop hebben 
de organisatoren van dit wande-
levenement er onder meer voor 
gekozen om IJmuiden met zijn ha-
vens en zijn vis prominenter op de 
(wandel)kaart te zetten. Wande-
laars kunnen kiezen uit een 6-tal 
afstanden, namelijk de Guppen-
loop (5km) en 10, 15, 20, 25 of 
40 kilometer. Alle afstanden voe-
ren de wandelaars door de havens 
van IJmuiden, maar de langere af-
standen doen ook recreatiegebied 
Spaarnwoude en Beeckestijn aan. 
Deelnemers die zich ingeschreven 
hebben ontvangen straks bij ver-
trek een tegoedbon voor een ge-
bakken visje van sponsor Interfi sh 
op het start- en fi nishterrein bij 
het hoofdkantoor van de KNRM.
Maar ook buiten het start- en fi -
nishterrein wordt aandacht be-
steed aan dit evenement, onder 
andere door vishandel Waasdorp. 

,,Ik vind het een geweldig initia-
tief en heb dan ook direct beslo-
ten om mee te doen’’ ,vertelt Nico 
Waasdorp enthousiast. ,,Op zon-
dag 31 mei komt er vóór mijn win-
kel een grote kraam te staan, her-
kenbaar aan de  vlaggen van de 
Vissenloop en van KWF Kanker-
bestrijding. Ik ga daar in ieder ge-
val haring verkopen voor één eu-
ro per stuk. Die worden schoon-
gemaakt door Ibo (rechts op de 
foto) die zojuist, tijdens de Natio-
nale Keuring Haringsnijden 2015, 
een diploma kreeg met het cijfer 
9,7, dus kwaliteit is gewaarborgd.  
Maar ik ben nog in gesprek met 
andere visleveranciers dus er ko-
men ook andere vissoorten op de 
kraam te liggen. De gehele op-
brengst van deze kraam van die 
zondag komt ten goede aan KWF 
Kankerbestrijding.’’
Alle informatie over dit wande-
levenement is te vinden op de 
website: www.vissenloopijmuiden.
nl. De inschrijving voor één van 
deze wandelafstanden sluit op 25 
mei aanstaande. Onder meer het 
inschrijfformulier, maar ook het 
feestelijke programma voor die 
dag is op deze website te vinden. 
Beleef IJmuiden, meld u aan als 
wandelaar of vrijwilliger voor dit 
evenement en sta op tegen kan-
ker.

Vervolg van voorpagina

Alsnog betalen wordt mogelijk 
gezien als staatssteun, vreest de 
lokale partij. Dat kan (Europe-
se) boetes tot gevolg hebben. De 
gemeente zegt dat de afspraak 
met de curator aan de voorwaar-
den voldoet en dat hierover over-
leg is gevoerd met de KNVB.
Op social media wordt ook kri-
tiek geuit op het feit dat veel ver-
enigingen en stichtingen moeten 
bezuinigen omdat de subsidie-
kraan wordt dichtgedraaid, maar 
dat de gemeente blijkbaar wel 
geld heeft om een betaald voet-
balorganisatie te helpen. Zowel 
voor- als tegenstanders van de 
deal met de curator van Memid 
hebben acties aangekondigd.

Toch lijkt erop dat het college 
van B en W en een meerderheid 
van de gemeenteraad Telstar 
niet de dupe willen laten wor-
den van het faillissement van de 
tribunebouwer, maar dat er op 
28 mei en 11 juni in de raads-
zaal fl ink gediscussieerd gaat 
worden staat vast. Niet alle frac-
ties lijken overtuigd van de ju-
ridische haalbaarheid en eisen 
meer zekerheid van het college.
In 2012 probeerde een groep 
sponsors van Telstar de westtri-
bune te kopen. Dit kwam toen 
niet van de grond vanwege de 
complexiteit van de erfpacht-
constructie. Deze sponsors ope-
reerden onder de naam Schoo-
nenberg Vastgoed. (Friso Hui-
zinga)

Telstar: helpen of niet?
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IJmuiden - In Turkije wordt ie-
der jaar op 19 mei de ‘Jeugd- 
en Sportdag’ gevierd: ‘Gençlik 
ve Spor Bayramı’. Op deze dag 
wordt herdacht dat Mustafa Ke-
mal Atatürk op 19 mei 1919 van-
uit Samsun de onafhankelijk-
heidsoorlog begon. Mustafa Ke-
mal Atatürk realiseerde zich dat 
de toekomst van Turkije in han-
den lag van de jeugd. Ook was 
Mustafa Kemal ervan overtuigd 
dat een goede gezondheid be-
langrijk is om succesvol te kun-
nen zijn: ‘Voor zware mentale ac-
tiviteit is een fysiek sterk lichaam 
nodig’ en sport was een goed 
middel om dit te bereiken en te 
behouden. De gehele dag staat 
in het teken van de ‘Dag van 

Jeugd en Sport’, waar verschil-
lende activiteiten georganiseerd 
zullen worden. Het begint met 
een offi cieel gedeelte, door ver-
schillende mensen worden toe-
spraken gehouden over de bete-
kenis van deze dag. 
Ook kunt u op deze dag onder 
het genot van hapjes en drank-
jes interessante ontmoetingen 
en uitwisselingen ervaren. De 
allerkleinste bezoekers kunnen 
zich vermaken op een spring-
kussen, zich laten schminken 
en/of deelnemen aan sport en 
spelactiviteiten. Het evenement 
wordt georganiseerd op maan-
dag 25 mei van 13.00 tot 17.00 
uur  achter de Kuba Moskee aan 
Planetenweg 1.

Merwede ontmoet 
IJmond in schouwburg 
IJmuiden - Op zondagmid-
dag 14 juni geven het Tata Steel 
Symfonisch Blaasorkest en het 
Dordrechts Philharmonisch Or-
kest samen een concert in de 
Schouwburg in Velsen. Twee 
blaasorkesten uit plaatsen waar 
handel hoog in het vaandel staat. 
Het programma omvat onder an-
dere ‘The Secret of the White Ro-
se’, een indrukwekkend muziek-
stuk over de verzetsgroep ‘die 
Weiße Rose’. Deze groep studen-
ten riep in 1942 in München, de 
bakermat van de nazipartij, op 
tot geweldloos verzet door mid-
del van het verspreiden van pam-
fl etten. Helaas liep het met het 
merendeel van de studenten 
door verraad slecht af, en Otto 
M. Schwarz heeft de emoties en 
spanning rondom deze gebeurte-
nissen muzikaal beschreven. 
Ook indrukwekkend, maar om 
een hele andere reden, zijn de 
East Coast Pictures van Nigel 
Hess. In dit driedelige werk wordt 
de Oostkust van de USA ver-
klankt, zowel de overweldigende 
natuur van de bergen en de kust-
streek als ook de hectiek van de 
stad New York.
Het Tata Steel Symfonisch Blaas-
orkest staat onder leiding van 

Marije Koopmans (foto). Door het 
vertrek van chef-dirigent Hennie 
Ramaekers heeft zij de taak op 
zich genomen het orkest te lei-
den in de periode waarin naar 
een nieuwe chef-dirigent voor 
het orkest wordt gezocht.
Het Dordrechts Philharmonisch 
Orkest staat onder leiding van 
Jan Gerrit Adema. Zij spelen on-
der andere Spring van Johan de 
Meij, Equus van Eric Whitacre ge-
volgd door Danzon No.2 van Ar-
turo Marquez arr. Jacco Nefs en 
tot slot Tico Tico van Zequinha 
Abreu arr. Naohiro Iwai.
Kaarten kosten 10 euro en zijn 
verkrijgbaar via secretaris@ta-
tasteelorkest.nl of aan de kassa 
van de schouwburg. Op de avond 
zelf kosten de kaarten 12,50 euro. 
Het concert begint om 14.30 uur.

Velserbroek – Omwonenden 
van omgeving Reptonstraat heb-
ben zogenaamde zienswijzen in-
gediend tegen de voorgenomen 
bouw van 23 appartementen. 
Het gaat om de bebouwing van 
grond die bestemd was voor de 
plaatsing van woonwagens. Om-
dat hiervoor geen aanvragen zijn 
gekomen, wil de gemeente toe-
staan hier de appartementen te 
laten bouwen. Bewoners kwa-
men met zienswijzen over de be-
sluitvorming, maar de gemeen-
te geeft aan de wettelijke proce-
dure te hebben toegepast waar-
bij het plan zes weken ter inzage 
lag. Een aantal bewoners klaagt 
over aantasting van het woon-
genot, in verband met verdich-
ting van de bouw, meer scha-
duw, inkijk en overlast in de tui-
nen. Ook is er verschil van me-
ning over het aantal aan te leg-
gen parkeerplaatsen. Omdat het 
zou gaan om 16 appartemen-
ten en 7 seniorenappartementen 
komt de gemeente na een re-
kensom volgens de parkeernorm 
op 36, maar er worden er 37 ge-
realiseerd. Daarvan liggen er 
13 langs de H. Reptonstraat die 
oorspronkelijk waren bedoeld 
voor de zeven woonwagens. Ook 
kwamen er opmerkingen over de 
verkeersdrukte en onvoldoen-
de opstelruimte voor brandweer 
en andere hulpdiensten. In het 
bouwplan staat een opstelplaats 
voor de brandweer ingetekend. 
De verkeersdrukte neemt met 
circa 5 procent toe, wat de ge-
meente gering vindt. Het college 
geeft bovendien aan dat er ex-
tra vuilcontainers zullen worden 
geplaatst. De opmerkingen over 
milieuzonering en geuroverlast 
worden door de gemeente weer-
legd. Na beantwoording van al-
le zienswijzen geeft het college 
aan geen aanleiding te zien een 
omgevingsvergunning voor de 
nieuwe appartementen te wei-
geren.

Bezwaren 
tegen bouw 
Reptonstraat

IJmuiden - Op zaterdag 6 ju-
ni vindt de vijfjaarlijkse reünie 
van het Gymnasium Felisenum 
plaats. Inschrijving via www.fe-
lisenum.nl wordt om logistieke 
redenen op prijs gesteld. Van-
daar de oproep aan alle oud-
leerlingen en oud-docenten van 
het Felisenum: schrijf je nog de-
ze week in en spoor andere oud-
leerlingen en oud-docenten die 
je nog ziet aan dat ook te doen! 
De reünie duurt van 14.00 tot 
19.00 uur.

Reünie 
Felisenum

Grote tentenshow 
van Soellaart Outdoor

Haarlem - Voor de mensen die 
deze zomer weer met de tent op 
vakantie willen gaan en die nog 
op zoek zijn naar een nieuwe 
tent, is er op Tweede Pinksterdag 
(maandag 25 mei) een grote ten-
tenshow.
Soellaart, de bekende outdoor- 
en kampeerwinkel uit Haarlem, 
zet op het grasveld aan de Kle-
verlaan/Delftlaan ruim 200 ten-
ten op. Er is keus uit familie-, 
trekkers-, bergsport- en bijzet-
tenten. Voor iedere soort vakan-
tie is er op deze dag een goede 
tent te vinden. De tenten zijn van 
bekende gerenommeerde mer-
ken en allemaal van een uitste-
kende kwaliteit.
Op deze dag worden de show-
modellen met aantrekkelijke 
kortingen verkocht; u dient dan 
na 16.00 uur de tent zelf af te ko-
men breken.
Naast het indrukwekkende aan-
tal tenten dat in Haarlem te zien 
is, zijn er ook andere kampeer/

outdoor artikelen te koop. Op de 
marktkramen vindt u onder an-
dere slaapzakken, matten, veld-
fl essen en kampeerstoelen.
Op deze bijzondere dag is er 
voor de kinderen veel te doen. 
Soellaart gaat in samenwerking 
met de Noord-Hollandse berg-
sportvereniging een heuse klim-
toren neerzetten. Onder bege-
leiding mogen de kinderen de-
ze toren beklimmen. Ook neemt 
het bekende Nederlandse out-
doormerk Nomad een djembé-
speler mee die de kinderen leert 
jammen.
Het belooft een prachtige dag te 
worden en Soellaart Outdoor en 
Wintersport nodigt u van harte 
uit om op deze dag de tenten-
show te bezoeken!
De Pinkstershow duurt van 10.00 
tot 16.00 uur en wordt gehouden 
op de hoek Kleverlaan/Delftlaan 
in Haarlem. Parkeren kan op de 
IJsbaanlaan. Zie ook www.soel-
laart.nl.

Inschrijving Pierloop 
Velsen van start
IJmuiden - Op zaterdag 12 september 2015 vindt de 25ste jubileu-
medite van de Rabobank Pierloop Velsen plaats. Bij deze unieke loop 
over het strand en door het centrum van IJmuiden kunnen hardlo-
pers kiezen tussen twee afstanden: de 15 km of de 8,2 km. Kleine lo-
pers tot 12 jaar doen mee aan de 2,7 km en collega’s kunnen elkaar 
en andere bedrijven uitdagen tijdens de businessloop. De start van 
de feestelijke 25ste editie van de Rabobank Pierloop Velsen vindt 
plaats in de Briniostraat, naast Sporthal IJmuiden Oost. De fi nish is 
op het fraai aangelegde Plein 1945, in het centrum van IJmuiden. 
Het is al mogelijk om in te schrijven voor de Rabobank Pierloop Vel-
sen. Meer informatie hierover op www.pierloop.nl. Direct inschrijven 
kan ook via de site www.inschrijven.nl   Met je collega’s meedoen? 
Mail dan naar businessloop@pierloop.nl. De Pierloop maakt onder-
deel uit van het Kennemer loopcircuit. Elk jaar verzorgt atletiekver-
eniging Suomi een cursus om gezellig samen te trainen voor de Pier-
loop. Deze start aanstaande zaterdag 20 juni, 08.30 uur bij AV Suomi, 
Kerkpad 59 in Santpoort-Noord. Dit jaar wordt de cursus in samen-
werking met fysiotherapie Maas gegeven, met extra aandacht voor 
onder andere blessurepreventie, hardlopen en rompstabiliteit, loop-
houding en schoeisel. Meer weten? Mail naar noella.kieftenbeld@
quicknet.nl.

Zeebenen gezocht!
IJmuiden - Altijd al eens willen 
ruiken aan de zeevaart? Dan is 
dit je kans! Samen met leeftijds-
genootjes van 13 tot en met 15 
jaar ga je een dag en een nacht 
meevaren op het zeilschip De 
Eendracht. De tocht vindt plaats 
tijdens PreSail IJmond op zater-

dag 15 en zondag 16 augustus 
en wordt georganiseerd door de 
Koninklijke Vereniging van Ne-
derlandse Reders (KVNR) om 
de instroom van het aantal zee-
varenden te vergroten. Wil jij dit 
niet missen? Meld je dan aan via 
www.zeebenengezocht.nl. 

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Velsen – Visie op Velsen werd in 
2011 vastgesteld als uitgangs-
punt voor het ontwikkelen van 
de gemeente in diverse richtin-
gen. Inmiddels zijn we een aan-
tal jaren verder en zijn er beslui-
ten genomen over de verschil-
lende impulsprojecten. Het col-
lege stelt de raad voor 630.000 
euro beschikbaar te stellen 
voor drie projecten. 350.000 eu-
ro is bestemd voor de ontwikke-
ling van Techport IJmond (eer-
der Techniekcampus IJmond 
genoemd), voor het versterken 
van het karakter van het  Ha-
venkwartier (Halkade en Oud-
IJmuiden) willen zij 60.000 eu-
ro beschikken en voor Citymar-
keting en Rauw aan Zee 170.000 
euro. Voor het op de kaart zet-
ten van de laatste twee projecten 
wordt nog eens 50.000 euro uit-
getrokken. Dit geld komt uit het 
potje Reserve Visie op Velsen. Er 
zit nog meer geld in de pot, dat is 
bestemd als vervolgbudget voor 
deze Impulsprojecten. In de peri-
ode 2014 tot 2018 wordt gewerkt 
aan vijf projecten, daaronder val-
len naast genoemde projecten: 
het Kustvisie & Kust informatie 
en innovatie centrum (KIIC). Ook 
is er nog een project offshore 
windenergie. Voor deze projec-
ten is al een budget beschikbaar.

Geld voor Visie 
op Velsen

IJmuiden - Zaterdag 23 mei 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur een 
gezellige snuffelmarkt op Plein 
1945 georganiseerd. Er zijn weer 
veel kramen die vol liggen met 
van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen aan de 
man wil brengen kan een kraam 
huren. Bel voor meer informatie 
of reserveringen voor een kraam, 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende markten zijn op: 20 ju-
ni, 11 juli, 8 augustus en 19 sep-
tember.

Rommelmarkt 
Plein 1945

IJmuiden - Zondag 24 mei (Eer-
ste Pinksterdag) wordt op het 
Velserduinplein (achter de HE-
MA) weer, voor de eerste keer 
van dit seizoen, een gezellige 
kofferbakmarkt georganiseerd. 
Net als vorig jaar zal het weer vol 
staan met tal van auto’s. Er zal 
van alles te koop zijn. Wie ook wil 
deelnemen aan deze markt kan 
gewoon aansluiten. Reserveren 
is niet nodig. De kosten zijn van-
af 10 euro per auto. De markt be-
gint om 08.00 uur en is om 15.00 
uur afgelopen. Voor meer infor-
matie, telefoonnummer 0255-
518380 of 06-57539029. De vol-
gende kofferbakmarkten zijn op 
21 juni, 26 juli, 20 augustus en 20 
september.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

COV IJmuiden bezoekt 
Leipzig en Dresden

IJmuiden - Ter gelegenheid van 
het 100-jarig jubileum heeft de 
COV IJmuiden van 13 tot en met 
16 mei een reis naar Leipzig en 
Dresden gemaakt. 
De COV IJmuiden voert sinds 
1957 jaarlijks de Matthäus Pas-
sion uit in de Nieuwe Kerk te 
IJmuiden. Vanwege deze tradi-
tie heeft het koor een intense 
band met de muziek van Bach. 
Daarom stond deze jubileum-
reis in het teken van Bach. In 
Leipzig heeft Bach van 1723 tot 
1750 als cantor en organist lei-
ding gegeven aan het  koor van 
de Thomaskirche en heeft Bach 
vele cantates geschreven die in 
de Thomaskirche werden uitge-
voerd.
Het was dan ook voor de COV 
IJmuiden een grote eer om op 
Hemelvaartsdag een aantal ko-
ralen uit de Matthäus Passion 
ten gehore te mogen brengen in 
deze kerk. De zangers stonden 
opgesteld in de koorruimte, waar 
zich het graf van Bach bevindt. 
Zowel voor dirigent Piet Hulsbos 
als de leden van de COV IJmui-
den een indringende ervaring in 
deze kerk met zo’n geweldige 

akoestiek en zo’n historie. Zowel 
het musiceren als het beluisteren 
van concerten kwam tijdens de-
ze reis aan bod. Op dezelfde dag 
werd een concert door het Leip-
ziger Gewandhaus Orkest bijge-
woond in het wereldberoemde 
Gewandhaus Concertgebouw.
Op vrijdag werd Dresden be-
zocht, ook wel het ‘Florence aan 
de Elbe’ genoemd met zijn tal-
rijke monumenten en musea. 
Hoogtepunt was het bezoek aan 
de Frauenkirche voor het bijwo-
nen van een concert. Deze kerk 
is in de oorlog totaal verwoest en 
heeft na de oorlog 45 jaar in puin 
gelegen, maar is daarna  met fi -
nanciële hulp vanuit alle conti-
nenten herbouwd en in 2005 op-
nieuw als kerk in gebruik geno-
men. Het is daarmee het meest 
indrukwekkende monument van 
Dresden.
Deze reis was het eerste gedeel-
te van de jubileumviering, die op 
de oprichtingsdatum 15 oktober 
wordt voortgezet met een fees-
telijke ontvangst en openbare re-
petitie in de Nieuwe Kerk en af-
gerond zal worden met een con-
cert op 13 november.

Genieten en relaxen 
in Culinair Wijntheater
Velserbroek - De organisatie 
had vooraf een culinaire oase 
beloofd. En die kwam er ook! De 
eerste editie van Villa’s Culinair 
Wijntheater Weekend was een 
doorslaand succes, mede dank-
zij de bijdrage van To Amuse 
(van Michel Lambermon), Bras-
serie DenK, Hokkai Kitchen, 
Pasta Casa, Wijnkoperij Hans 
Moolenaar, Fix Fisch, Hete Blik-
sem en natuurlijk Villa Westend 
zelf. Op het strand aan de West-
broekplas konden bezoekers 
vier dagen lang genieten van 
een grote verscheidenheid aan 

lekkernijen. Tussen het proe-
ven door vonden in het wijn-
theater, een prachtige, sfeer-
volle tent waarin soul- en jazz-
muziek van vinyl werd gedraaid, 
verschillende activeiten plaats, 
zoals het NK Oestersteken en 
een glasworkshop. Hoewel het 
weer niet altijd meewerkte, kan 
de organisatie terugkijken op 
een mooi nieuw evenement dat 
volgend jaar zeker een vervolg 
krijgt. Foto’s van Villa’s Culinair 
Wijntheater Weekend staan op 
de Facebook-pagina van Villa 
Westend.

Bijendag bij Nijssen 
Tuin Heemstede

Heemstede - Zaterdag 23 mei 
organiseert Nijssen Tuin Heem-
stede in samenwerking met Ne-
derlands bekendste imker, Pim 
Lemmers, een bijendag. Pim is ’s 
middags aanwezig en informeert 
u graag over het belang van bij-
en in de tuin. Drachtplanten zijn 
planten die stuifmeel en nectar 
leveren aan insecten. De planten 
profi teren zelf ook om drachtplant 
te zijn doordat de insecten bij het 
vervoer van de pollen bijdragen 
aan de bevruchting van de soort. 
Een kleurrijke presentatie helpt u 
met het maken van een juiste keu-
ze voor deze belangrijke planten 
in uw tuin.
Pim Lemmers vertelt u hoe be-
langrijk het is om te zorgen dat 
nuttige insecten een plekje in de 
tuin krijgen. Speciaal voor deze 
dag ontvangt u 10 procent kor-
ting op alle insectenhotels van 
Ecostyle. Ook op deze dag 10 
procent korting op alle biologi-
sche zaden. Zaden waarbij bij de 
teelt geen gebruik is gemaakt van 
kunstmest en pesticiden. In plaats 
daarvan wordt natuurlijke mest 
over de akkers gebruikt en wor-
den er natuurlijke vijanden inge-
zet tegen bijvoorbeeld bladluizen. 
Er is zelfgemaakte bloemenho-
ning te koop. Graag biedt Nijssen 
Tuin u verschillende proeverijtjes 
van heerlijke gerechtjes en drank-
jes gemaakt met bloemenhoning. 
Kinderen kunnen op deze zater-
dag zelf een bijenhotel maken van 

stro en bamboe (gratis). Voor de 
allerkleinsten zijn er kleurplaten 
van bijen. Timo en Lune Nijssen 
(6 en 8 jaar) verkopen hun zelfge-
maakte oorwormpotjes voor een 
euro. Oorwormen zijn nuttige in-
secten want die eten namelijk de 
bladluizen op. Natuurlijk laten zij 
graag zien hoe de potjes gemaakt 
worden en kunnen de kinderen 
deze samen met hen maken. Vrij-
willigers van de lokale afdeling 
Zuid-Kennemerland van het ge-
renommeerde tijdschrift Groei & 
Bloei zijn zaterdagmiddag aan-
wezig om u te informeren over de 
plaatselijke activiteiten en bieden 
een aantrekkelijk abonnement op 
het tijdschrift aan. 
Nijssen Tuin Heemstede, Sport-
parklaan 25A in Heemstede. Zie 
ook www.nijssentuin.nl.

Lezing over 
Klimaatsveranderingen
Velsen-Zuid - De Kennemer So-
ciëteit houdt op woensdagoch-
tend 27 mei een lezing over Kli-
maatsveranderingen ‘Het opwar-
men van de Aarde’. Zonder atmos-
feer, maar zeker zonder CO2, zou 
de temperatuur op Aarde met zo’n 
-15°C ver onder nul liggen. Dank-
zij een kleine hoeveelheid CO2 
echter is de gemiddelde tempe-
ratuur op Aarde een aangename 
+15°C! Maar iets te véél van die 
CO2 en ons klimaat is al gauw te 
warm, althans gemiddeld zoveel 
warmer dat het op allerlei manie-
ren een gevaar vormt voor de mo-
derne mens. Sinds de industriële 
revolutie, na de uitvinding van de 
stoommachine door James Watt 
in 1769, is het CO2-gehalte in de 
atmosfeer gestaag toegenomen. 
Internationaal worden pogingen 

ondernomen dat gehalte niet ver-
der te laten stijgen, maar voorals-
nog tevergeefs. Deze lezing geeft 
een kort overzicht van het mecha-
nisme van de opwarming van de 
atmosfeer van de aarde. Daar-
naast een korte geologische uit-
stap naar de IJstijden en de astro-
nomische factoren die daarbij een 
rol spelen.De bijeenkomst begint 
om 10.00 uur in de zaal aan de 
Stationsweg 95. De lezing wordt 
gegeven door Rob Smit een afge-
studeerde geoloog. Van 1974 tot 
2007 was hij actief als exploratie-
geoloog en als exploratiemanager 
bij een middelgroot internationaal 
olie- en gasbedrijf en werkzaam 
in Indonesië, Canada en Neder-
land. Aanmelden via kennemerso-
cieteit@gmail.com. Zie ook www.
kennemersocieteit.nl.
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Donderdag 
21 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg Velserbroek. Geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Rede en Rijkdom’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4,-, kinderen gratis. 
Stadsschouwburg Velsen: Eric 
van Sauers. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
22 mei

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg Velserbroek. Geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Rede en Rijkdom’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4,-, kinderen gratis. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ontdek-
tentoonstelling ‘Woning gezocht!’ 
Over de verrassende en slimme 
woonvormen van dieren in ons 
land. 
Optreden Lily Kok en Delta Com-
bo in Velserduin IJmuiden. Aan-
vang 15.00 uur.
Benefietconcert voor Nepal in 
het Thalia Theater. Van 20.00 tot 
01.00 uur. 
Duo Verso in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoor-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Topchef Sergio Her-
man - Fucking Perfect. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
23 mei

Snuffelmarkt op Plein 1945. Van 
09.00 tot 16.00 uur. 
Bijendag bij Nijssen Tuin, Sport-
parklaan 25A Heemstede. Neder-
lands bekendste imker, Pim Lem-
mers, informeert u ‘s middags 
over het belang van bijen in de 
tuin.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg Velserbroek. Geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Rede en Rijkdom’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4,-, kinderen gratis. 
Zee- en Havenmuseum is ge-

opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Een rits te ver’. Aan-
vang 20.15 uur.

Zondag
24 mei

Eerste Pinksterdag
Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 15.00 uur.
Markt voor AMREF/Flying 
Doctor in de recreatiezaal van 
Velserhooft, Valckenhoeflaan 18 
Santpoort-Noord. Van 09.00 tot 
17.00 uur.
Grote opening van Café Res-
taurant De Boulevard en IJssa-
lon Casanova, Kennemerboule-
vard 404-408 IJmuiden aan Zee. 
Met optredens van diverse plaat-
selijke artiesten waaronder Cock 
Zwanenburg en Frans Zeilmaker.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg Velserbroek. Geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Rede en Rijkdom’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4,-, kinderen gratis. 
Ontdekkingstocht door Beec-
kestijn. Van 11.00 tot 12.30 uur. Zie 
ook www.natuurmonumenten.n/
beeckestijn.
Braderie op de Kennemerboule-
vard in teken van Magic Festiva. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Een rits te ver’. Aan-
vang 14.30 en 20.15 uur.

Maandag
25 mei

Tweede Pinksterdag
Markt voor AMREF/Flying 
Doctor in de recreatiezaal van 
Velserhooft, Valckenhoeflaan 18 
Santpoort-Noord. Van 0.9.00 tot 
17.00 uur.
Grote tentenshow van Soellaart 
Outdoor. Van 10.00mtot 16.00 uur 
op de hoek Kleverlaan/Delftlaan 
in Haarlem. Zie ook www.soel-
laart.nl. Parkeren kan op de IJs-
baanlaan.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-

terweg Velserbroek. Geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur, buiten 
deze tijden op afspraak via 023-
5376227.
Pinksterjaarmarkt op Land-
goed Duin & Kruidberg van 11.00 
tot 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Rede en Rijkdom’. 
LET OP! Geopend van 12.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,- kinderen 
gratis. 
Duo Würhrich-Kramer’ in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Dinsdag
26 mei

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
27 mei

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Van te voren een 
afspraak maken via 0255-511117.
Lezing over Klimaatsverande-
ringen door Rob Smit. Zaal aan 
de Stationsweg 95 Velsen-Zuid. 
Aanvang 10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ontdek-
tentoonstelling ‘Woning gezocht!’ 
Over de verrassende en slimme 
woonvormen van dieren in ons 
land. Van 13.30 tot 15.30 uur Len-
teknutselen. Kosten 1,50 euro bo-
venop de entreeprijs. 
Kindervertelmiddag Beeckes-
tijn met prinsessenverhalen voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. 
Voorlichting Inbraakpreven-
tie en Horen, Zien en Melden, 
De Spil, Frans Halsstraat 29. Om 
15.30 en 19.30 uur.
Dorpsgesprek door Santpoortse 
Marianne van der Wilt over stress 
en burn out. Bartje Boven, Hoofd-
straat 150 Santpoort-Noord. Toe-
gang gratis.

Donderdag 
28 mei

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Bloed, Zweet en 
Tranen’. Aanvang 20.30 uur.

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

Velsen Vandaag

Luister iedere werkdag 
van 12:00 - 14:00 uur

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Ondernemers willen 
boulevard weer op

 de kaart zetten
IJmuiden - Op de Kennemer-
boulevard heeft zich per 1 maart 
een nieuw bedrijf gevestigd. Twee 
jonge ondernemers hebben de 
sprong in het diepe genomen: Pie-
ter Oorthuis en Jamilla Agterberg.
Na drie maanden verbouwen is 
per 1 maart Café Restaurant De 
Boulevard en IJssalon Casanova 
geopend. Beide zaken hebben een 
nieuw en modern interieur gekre-
gen. Daarbij is de sfeer en de au-
thentieke bar gehandhaafd. Pie-
ter Oorthuis is min of meer opge-
groeid in dit gebied doordat zijn 
vader en oom ooit zijn begonnen 
met Eetcafé De Boulevard. Wat hij 
zich kan herinneren is dat het altijd 
druk was en iedereen graag naar 
de Kennemerboulevard kwam. 
Nu, zo’n 12 jaar later, gaan Pieter 
en Jamilla ervoor zorgen dat de 
boulevard weer op de kaart wordt 
gezet. Hierbij krijgen zij veel hulp 
van familie en vrienden. Melanie 

Oorthuis, het nichtje van Pieter, is 
ook opgegroeid in het gebied en 
helpt ook met vol enthousiasme 
mee. Zij staat voornamelijk in het 
Café Restaurant. 
Om het seizoen goed te beginnen 
is er een grote opening op zondag 
24 mei. Er komen diverse plaatse-
lijke artiesten optreden, waaron-
der Cock Zwanenburg en Frans 
Zeilmaker. In de loop van het sei-
zoen worden er nog meer evene-
menten georganiseerd. 
In de IJssalon is het ook moge-
lijk om heerlijk te lunchen. Het ca-
fé restaurant heeft een uitgebreide 
lunch- en dinerkaart. In de keuken 
worden voornamelijk verse pro-
ducten van ondernemers uit de re-
gio gebruikt. De jonge, enthousi-
aste kok doet er alles aan om de 
kwaliteit hoog te houden. 
Café Restaurant De Boulevard en 
IJssalon Casanova, Kennemerbou-
levard 404-408 in IJmuiden. 

Korenfestival Velsen 
Zingt! in Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 30 mei or-
ganiseert de Werkgroep Zang van 
de Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap haar 8e Korenfestival 
onder de naam Velsen Zingt! Van 
13.30 tot  22.00 uur laten zeventien 
koren in verschillende genres van 
zich horen. De deelnemende ver-
enigingen bieden het publiek een 
kijkje in de gevarieerde wereld van 
de zang, van shanty tot pop en van 
gospel tot opera. Om 13.20 uur 
opent Robert te Beest, wethouder 
Kunst en Cultuur gemeente Vel-
sen, het Korenfestival.
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30 uur: Gezelligheidskoor de 
Delta Singers. 14.00 uur:  Shanty 
en Seasongkoor ‘t Staende Tuygh. 
14.30 uur:  Theatergroep Plug-

In. 15.00 uur: Gospelkoor Get To-
gether Again. 15.30 uur: Gezel-
ligheidskoor ff anders. 16.00 uur: 
Velser Operagezelschap Bel Can-
to. 16.30 uur:  Zanggroep Voices. 
17.00 uur:  Klavierschippers. 17.30 
uur: Popkoor Decibel. 18.00 uur: 
Engelmunduskoor. 18.30 uur: El-
ly Entius. 19.00 uur: Popkoor Mul-
tiVocaal. 19.30 uur: Vrouwenshan-
tykoor Grace Darling. 20.00 uur:  
Jeugdmusicalvereniging De Jonge 
Stem. 20.30 uur: A Capella Groep 
Brothers-4-Tune. 21.00 uur: Shan-
tykoor Nortada. 21.30 uur: Zang-
groep Sparkle Velsen.
Met dit repertoire willen de koren 
het publiek een gezellige en ge-
varieerde dag bezorgen. Zie ook 
www.velsergemeenschap.nl.





21 mei 201510

Minder geluidshinder 
van Tata Steel

Velsen - Tata Steel bouwt een 
nieuw hoogspanningsver-
deelstation. Daardoor zal de 
hoeveelheid geluid, afkom-
stig van deze installatie, eind 
dit jaar afnemen. Met name 
voor de inwoners van de ge-
meente Beverwijk betekent 
dit een verbetering. In juni 
start Tata Steel met het ver-
plaatsen van de transforma-
toren van het huidige ver-
deelstation naar de nieuwe 
locatie, verder verwijderd van 
de bebouwde kom. Naar ver-
wachting is het nieuwe ver-
deelstation eind dit jaar volle-
dig operationeel.

,,Door een volledig nieuw ver-
deelstation te bouwen, met uit-
stekende isolatie en op een lo-
catie verder verwijderd van het 
bewoonde deel van Beverwijk, 
zal de hoeveelheid geluid af-
komstig van het verdeelstati-
on structureel verminderen’’, al-
dus Hans van den Berg, direc-
teur Manufacturing Iron & Steel 
bij Tata Steel. Hij vervolgt: ,,Dat 

is goed nieuws voor onze bu-
ren in Beverwijk. Deze ontwik-
keling maakt deel uit van on-
ze inspanningen om de impact 
van de bedrijfsprocessen op on-
ze omgeving te minimaliseren.’’ 
Om het project te kunnen rea-
liseren wordt op 1 juni eerst de 
wand van blauwe zeecontainers 
langs de westelijke randweg ver-
wijderd. 
Deze heeft Tata Steel in juni 2013 
als tijdelijke additionele maatre-
gel geplaatst om de hoeveelheid 
geluid in Beverwijk verder te ver-
minderen. De hoeveelheid ge-
luid was al binnen de daarvoor 
gestelde wettelijke norm, maar 
Tata Steel wilde meer doen voor 
de bewoners. 
De werkzaamheden rond het 
verplaatsen van het verdeelsta-
tion worden zodanig uitgevoerd 
dat er zo min mogelijk geluid 
waarneembaar is. Er wordt al-
leen overdag gewerkt en voordat 
de zeecontainers worden weg-
gehaald wordt de transforma-
tor die het meeste geluid produ-
ceert uitgeschakeld.

IJmuiden - Eind mei gaan de 
Bolderavonden weer van start. 
Gezamenlijk organiseren enke-
le vrijwilligers van de Oud-Ka-
tholieke parochie van de heili-
ge Engelmundus en Adelber-
tus en de Hervormde Gemeen-
te IJmuiden-West (Nieuwe Kerk) 
deze avonden. Met veel inzet en 
gastvrijheid wordt een eenvou-
dige en smaakvolle maaltijd ge-
serveerd waarbij iedereen wel-
kom is. Aansluitend krijgen de 
deelnemers de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en verder te 
praten rondom een actueel the-
ma op de grens van maatschap-
pij, christelijk geloof en kerk. Dit 
jaar is het thema ‘het Onze Va-
der’, het meest gesproken gebed 
van de wereld. De organisato-
ren stellen zich als doel mensen 
met elkaar in gesprek te brengen 
over de wijze waarop zij bewust 
of onbewust in het leven staan. 
Door te luisteren of mee te spre-
ken. Naast de ontmoeting is er 
veel ruimte voor vragen en we-
tenswaardigheden. De Bolder-
avonden vinden plaats op don-
derdag 28 mei, 4 juni en 11 juni 
om 19.00 uur. Locatie: De Bolder, 
Bloemstraat 124.

Bolderavonden

VV IJmuiden C1 
bedankt sponsoren
IJmuiden - Ook dit seizoen is het VV IJmuiden C1 weer gelukt om 
goed gekleed voor de dag te komen. Via deze weg willen zij de spon-
soren bedanken: Dakdekkersbedrijf Visser & Van den Boogaard en 
Sport 2000 voor de trainingskleding, Bouwbedrijf Van der Pijl voor de 
voetbaltassen en Kloosterboer voor de wedstrijdshirts.

IJmuiden - Voetbalvereniging 
SVIJ gaat 54 leden in het zon-
netje zetten. Om de 5 jaar wordt 
deze avond herhaald. In 2010 
was het één groot en gezellig 
feest in het clubgebouw de Kap 
op Sportpark Zeewijk. Toen wer-
den er maar liefst 52 leden ge-
huldigd. Helaas en onoverkome-
lijk zijn er in de afgelopen 5 jaar 
een aantal leden ons ontvallen. 
Maar gelukkig zijn er ook weer 
enkele jubilarissen bijgekomen. 
De huldiging start bij leden die 
25 jaar lid zijn van SVIJ. Het ligt 
in de bedoeling dat deze avond 
wordt afgesloten bij het oud-
ste lid, die al 63 jaar onafgebro-
ken ‘trots’ lid is van de rode dia-
gonalenclub. De bovengenoem-
de 54 leden zijn samen 2890 jaar 
lid. Het belooft daarom dan ook 
weer een gezellige avond te wor-
den. Uiteraard ontvangt ieder ju-
bilaris een persoonlijk aanden-
ken. 

SVIJ huldigt 
leden

Velsen-Noord - Wijkagent 
Henk Hobo van Velsen-Noord 
gaat op vakantie. Daarom komt 
het spreekuur in Watervliet op 
2, 9 en 16 juni te vervallen. Voor 
dringende zaken kunnen inwo-
ners van Velsen-Noord terecht 
bij de politiebureaus in IJmuiden 
of Beverwijk. Daarnaast kan men 
via het telefoonnummer 0900-
8844 een bericht achterlaten 
voor de wijkagent.

Wijkagent 
op vakantie

Maritiem College koopt 
buitenboordmotoren

IJmuiden - Het Maritiem Colle-
ge IJmuiden (MCIJ) heeft van-
daag vier splinternieuwe buiten-
boordmotoren aangeschaft. Het 
gaat om Yamaha motoren van 
vijf pk. Hiermee kunnen de leer-
lingen zelf ervaren wat het is om 
met een gemotoriseerd bootje te 
varen en te manoeuvreren.
Sinds jaar en dag leren de leer-
lingen om met een (bij)boot te 
roeien en te wrikken. Het idee 
hierachter is dat leerlingen vaar-
dig worden met het werken met 
een boot en leren ‘werken’ onder 
wisselende weersomstandighe-
den. Op de binnenvaartschepen 
waar deze leerlingen na hun stu-
die gaan werken,  is het hebben 
van een bijboot verplicht. De bij-
boot is bedoeld om in het ge-
val van een calamiteit een dren-
keling uit het water te halen, of 
om met de bemanning een veilig 
heenkomen te zoeken.
Tegenwoordig worden deze bo-
ten meestal met een buiten-
boordmotor aangedreven. Om 
ook onze leerlingen hiermee te 
leren omgaan, is overgegaan tot 
de aankoop van deze buiten-
boordmotoren. De buitenboord-
motoren zijn geleverd door de 

firma Colex uit IJmuiden. Hier-
mee betrekt het Maritiem Colle-
ge IJmuiden de lokale onderne-
mers bij het onderwijs. De moto-
ren zijn voorzien van een propel-
ler-bescherming. Hiermee wordt 
voorkomen dat, als er per onge-
luk te dicht bij de kant gevaren 
wordt, de schroef niet direct be-
schadigd is. Tevens biedt het be-
scherming bij het binnenhalen 
van een drenkeling.
Het Maritiem College IJmui-
den, onderdeel van de Maritie-
me Academie Holland, bied nau-
tisch VMBO-onderwijs voor jon-
gens en meisjes. Hebben leer-
lingen deze school met suc-
ces doorlopen, dan zijn ze in 
het bezit van een diploma ‘ma-
troos binnenvaart’. Na deze op-
leiding kunnen ze, in een ver-
sneld traject, op het MBO ver-
der studeren voor de rang stuur-
man/schipper of kapitein/ma-
nager binnenvaart. Voor andere 
MBO-opleidingen (zeevaart etc.) 
geldt geen verkorte leerroute. Bij 
het Maritiem College IJmuiden is 
een huisvesting aanwezig, zodat 
ook jongens en meisjes die niet 
in de buurt van IJmuiden wonen 
naar deze school kunnen gaan.

IJmuiden - Wandelen bij de Noordpier of op het strand van Vel-
sen-Noord? De Koningin Emma vaart vier keer per dag als water-
taxi van de Kop van de Haven naar de aanlegsteiger bij restau-
rant Sea You. De afvaarten in IJmuiden zijn om 10.00, 13.15, 15.25 
en 17.25 uur en in Velsen-Noord om 10.10, 13.25, 15.35 en 17.35 uur. 
Een retourtje kost 4 euro, voor 1 euro extra kan de fiets mee aan 
boord. Kinderen tot en met 6 jaar mogen gratis mee. Parkeren op 
de Kop van de Haven is ook gratis. Zie www.ijmuidenserondvaart.nl.

Watertaxi over 
Noordzeekanaal
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IJmuiden - Na een verblijf van 
12 jaar in de eerste klasse speelt 
Stormvogels volgend seizoen 
een klasse lager. Op het ter-
rein van DWS in Amsterdam-
West moesten de IJmuidena-
ren tegen Nieuw Utrecht uitma-
ken welk team rechtstreeks naar 
de tweede klasse zou degrade-
ren. In een echte thriller stapte 
Nieuw Utrecht na 120 minuten 
als winnaar van het veld. Storm-
vogels wist in feite niet wat zij 
aan de Utrechters zou hebben. 
Met hoofdklasser Chabab komt 
voor 90 procent binnen een paar 
weken een fusie rond en dan ko-
men de Utrechters onder dezelf-
de naam op hun complex in de 
hoofdklasse uit. De eerste helft 
was Stormvogels de iets betere 
ploeg en kansen waren er voor 
Etkin Zivkara (twee maal) en Pa-
trick Krop. Halverwege de eer-
ste helft schoot Patrick Krop de 
bal na een voorzet van Dennis 
Verwer hoog in de touwen: 1-0. 
Na dit openingsdoelpunt kansen 
over en weer en met twee mi-
nuten op de klok kwam Nieuw 
Utrecht op gelijke hoogte door 
een kopbal van Younes Makra-
ou: 1-1. Een minuut later schoot 
Erik Homan op de paal. Zes mi-
nuten in de tweede helft viel spits 
Patrick Krop geblesseerd uit; dat 
gemis was meteen een slok op 
een borrel. Stormvogels kon haar 
vorm van de eerste helft door dit 
gemis niet vinden en mocht van 
geluk spreken dat Nieuw Utrecht 
heel slecht met de gecreëer-
de kansen omsprong. Gescoord 
werd er niet meer; hierdoor volg-
de een verlenging. In minuut 104 
werd Bastiaan Scholten onre-
glementair van de bal gezet, de 
scheidsrechter liet doorspelen 
en daarvan kon Virgil Spier pro-
fiteren: 2-1. Met nog acht minu-
ten op de klok gaf Lionel Groot-
faam een voorzet, die vervol-
gens door Scholten op de paal 
werd geschoten en in de re-
bound bracht invaller Berry Wil-
lemse de stand op gelijke hoog-
te, 2-2. Dit was meteen de eind-
stand. Strafschoppen volgden en 
omdat Nieuw Utrecht een keer 
en Stormvogels twee keer miste, 
degradeerden de IJmuidenaren 
naar de tweede klasse. Trainer 
Dick-Jan Ente en zijn assistent 
verlaten Stormvogels; ook vijf 
spelers zoeken hun heil elders. 
Aan de nieuwe trainer Jeroen 
Kroes de schone taak Stormvo-
gels zo snel mogelijk weer terug 
te brengen naar de eerste klas-
se. Samen met het inpassen van 
jeugdspelers en spelers van bui-
ten gaat hij dat proberen.

Stormvogels 
gedegradeerd

DCIJ-nieuws
Casper Remeijer 

opnieuw kampioen
IJmuiden - Door een overwin-
ning op Cees van der Vlis is Ca-
sper Remeijer onbereikbaar voor 
de concurrentie en wederom 
clubkampioen van de ‘Damclub 
IJmuiden’.
Dit seizoen ging het niet zo mak-
kelijk. Martin van Dijk was lange 
tijd zijn grootste rivaal en eerst 
tegen het einde werd het ver-
schil gemaakt. Ook Van der Vlis 
legde zich niet zomaar neer bij 
het overwicht van de kampioen. 
Lange tijd zag het er naar uit 
dat een remise het resultaat zou 
worden. Maar een onverwachte 
finesse waarbij liefst twee schij-
ven werden geofferd verkreeg 
Remeijer een winnende door-
braak. 
Voor de grootste verrassing zorg-
de Jan Apeldoorn die Jesse Bos 
van de winst afhield. Bos slaag-

de er niet in belangrijk voordeel 
te krijgen en moest, enigszins 
teleurgesteld in remise berusten. 
Jan Maarten Koorn kwam voort-
varend voor de dag tegen Harrie 
van der Vossen.
Met sterk en agressief spel druk-
te hij Van der Vossen in de ver-
dediging. Met de nodige inventi-
viteit slaagde Van der Vossen er-
in een punt uit de ontmoeting te 
halen. Nicole Schouten en Klaas 
de Krijger lieten vechtdammen 
in optima forma zien. De punten-
deling die daar het resultaat van 
werd was niet logisch maar voor 
beide spelers verdiend. Cees 
Pippel was duidelijk een maatje 
te groot voor Jacqueline Schou-
ten.
Met hoogwaardig technisch spel 
werd Schouten naar een neder-
laag gevoerd.

Velsen-Noord maakt 
zich op voor dorpsfeest
Velsen-Noord - Er wordt ach-
ter de schermen hard gewerkt 
om de inhoud van het komende 
dorpsfeest voor elkaar te krijgen. 
Dit 3-daagse feest vindt plaats 
op 19, 20 en 21 juni. 
Er zijn dit jaar zijn er verschil-
lende ‘rode’ lijnen die door het 
programma heen lopen, zoals 
het gebruik maken van de ener-
gie, talenten, betrokkenheid, ar-
tiesten, bewoners en mogelijk-
heden, vriendelijkheid en ‘new 
school, old school’. Dit alles komt 
samen in een kleinschalig gezel-
lig feest dat goed past bij Velsen-
Noord. 
Op vrijdag wordt er gestart met 
een ondernemersborrel voor lo-
kale bedrijven, sponsoren, vrij-
willige chauffeurs en relaties. 
Op zaterdag is er een muzika-
le start door Velsen-Noord. Voor 
de hele kleintjes is een voorstel-
ling van poppenkast Pruttelpap. 
Nieuw en warm zijn de snacks, 
dit keer vanuit een snackwagen 
in eigen beheer. Nostalgisch zijn 
een aantal attracties en activi-

teiten voor de kinderen. Gezellig 
en spannend  is het programma 
voor de ouderen met leuke prij-
zen. Smakelijk is de gezamenlij-
ke dorpsbarbecue. Om daarna 
uit te kijken naar het optreden 
van ‘onze’ Michael. 
Dansend gaan ze de avond in 
om aan het eind emotioneel 
overweldigd te worden met het 
‘volkslied’ door oude en nieuwe 
‘coole’ talenten.
Sportief en wild zal het zon-
dag zijn want de Zeskamp heeft 
Western als thema; de inschrij-
ving is begonnen! (zeskamp@
svvvn.nl; zie ook www.svvvn.nl). 
Bijzonder is de tweede ‘Je bent 
Velsen Noorder als’-reünie, ge-
baseerd op het succes van de-
ze gelijknamige Facebookpagi-
na; dit keer met het thema New 
school – Old school, met een 
glimlach naar de komst van de 
nieuwe brede school en met 
herinnering aan de scholen van 
weleer. Om af te sluiten met een  
als vanouds gezellige en warme 
Amsterdamse middag.

Ex-inbreker geeft 
inbraakpreventie

IJmuiden - Bijna dagelijks wordt 
er ingebroken in woningen in de 
gemeente Velsen. Dit heeft een 
grote impact. Bewoners voelen 
zich na een inbraak niet meer 
veilig in hun eigen huis. Voor-
werpen met een emotionele 
waarde zijn niet in geld te ver-
goeden. Daarom is het belangrijk 
je huis zo goed mogelijk te be-
schermen tegen inbrekers.
De Wijkplatforms IJmuiden-
Noord en IJmuiden-Zuid hebben 
gezamenlijk twee bijeenkom-
sten georganiseerd op woens-
dag 27 mei in de Spil waar een 
ex-inbreker door middel van 
door hem genomen foto’s uit 
de wijken IJmuiden-Noord en 
Zuid voorlichting geeft over in-
braakgevoelige situaties en wat 
je er aan kan verbeteren om in-
braak te voorkomen. De ex-in-
breker zal vele tips geven om in-
braak te voorkomen. Tevens zal 

de wijkagent voorlichting geven 
over het project Horen,Zien en 
Melden. De bedoeling is , dat als 
je een verdachte situatie ziet di-
rect 112 belt zodat de politie met 
spoed kan komen. Zo zorg je als 
bewoners voor een veilige om-
geving. Bewoners zijn de ogen 
en oren van de wijk. Deze bij-
eenkomsten zijn mede moge-
lijk gemaakt door Woningbedrijf 
Velsen, Velison Wonen, Gemeen-
te Velsen, Stichting Welzijn en de 
Politie.
Voorlichting Inbraakpreventie en 
Horen, Zien en Melden
De bijeenkomsten zijn om 15.30 
en 19.30 uur in buurtcentrum de 
Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmui-
den
Aanmelden kan via j.kiekebos.
meijns@gmail.com of 06-
13434727. Heeft u zich niet aan-
gemeld dan bent u toch van har-
te welkom, maar vol is vol. 

Optreden Lily Kok en 
Delta Combo in Velserduin
IJmuiden - Vrijdag 22 mei om 
15.00 uur treedt Lily Kok met 
het Delta Combo op in Velser-
duin IJmuiden. Kok is bij het pu-
bliek bekend als zangeres-ve-
dette bij de Sleeswijk Revue 
met de legendarische Willy Wal-
den en Piet Muyselaar (Snip 

en Snap). ,,Zingen is mijn pas-
sie, het maakt mij blij’’, aldus Lily 
Kok. ,,Muziek komt niet alleen uit 
het hart, maar vindt ook de weg 
naar iemands hart.’’ Het optre-
den wordt de bewoners van Vel-
serduin aangeboden door de Pe-
acock Foundation.

Schoolfeest met Circus 
Kristal op De Triangel
Velsen-Noord - Donderdag 21 
mei en vrijdag 22 mei zijn twee 
dagen waar de leerlingen van de 
Triangel met plezier en spanning 
naar uitkijken. Dan zal namelijk 
het schoolfeest plaats vinden.
Omdat aan het begin van het 
volgend schooljaar de leerlingen 
niet meer op de huidige twee lo-
caties les zullen krijgen, maar 
zijn verhuisd naar één nieuw en 
prachtig gebouw, wordt het een 
bijzonder schoolfeest.
Op donderdag voor de onder-
bouw (locatie Van Diepenstraat) 

en op vrijdag voor de boven-
bouw (locatie Stratingplantsoen) 
wordt de kinderen een spette-
rend en feestelijk programma 
aangeboden door Circus Kristal.
De leerlingen gaan, onder bege-
leiding van professionele mede-
werkers,  zelf circus spelen met 
unieke attributen zoals éénwie-
lers en grote ballen waarop ze 
leren lopen. Ze gaan op verschil-
lende manieren (enorme) bellen 
blazen, leren diverse goochel-
trucs en gaan schminken of wor-
den geschminkt. 
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december 2013www.50pluswijzer.nlMet elke Maand 
een nieuwe puzzel
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Velsen-Zuid – Voor het nieuwe 
bestemmingsplan Spaarnwoude 
zijn door betrokkenen een aan-
tal zienswijzen ingediend om het 
bestemmingsplan dat door de 
gemeente Velsen wordt gemaakt 
aan te passen. Zo heeft IJsclub 
Nova Zembla gevraagd de maxi-
male hoogte van de lichtmasten 
in te stellen op 15 meter in plaats 
van 10 meter. Dit wordt waar-
schijnlijk de nieuwe norm.
Roeivereniging De Stern, nu ge-
vestigd aan het Sluiseiland, gaat 
vanwege de nieuwe sluis verhui-
zen naar Spaarnwoude. Het nieu-
we clubhuis wordt gefinancierd 
door Rijkswaterstaat. De Stern 
vraagt om meer vierkante me-
ters voor de nieuwe bebouwing, 
het college ziet hiervoor geen be-
zwaar.
Ook Parc Buitenhuizen ver-
zoekt om meer vierkante me-
ters, maar dan voor het voorge-
nomen bouwblok voor het zwem-
bad. Ook hiervoor ziet het college 
geen bezwaar.
Bewoners van woonboten aan 
Zijkanaal B hebben gevraagd 
om een groter onderhoudsvlot-
je of zelfs een recreatiebootje tot 
20 m2 in plaats van 10 m2 bij de 

woonboten toe te staan. Het col-
lege vindt dit geen goed plan in 
verband met de brandveiligheid.
Stichting Vrienden van de For-
ten van Spaarndam kwam met 
een aantal zienswijzen die te ma-
ken hebben met het gebied tus-
sen Velserbroek en Spaarndam. 
Zij vragen om verkeersontslui-
ting voor Villa Westend via Vel-
sen in plaats van via de Vergier-
deweg in Haarlem. Ook willen zij 
de natuurwaarden van de West-
broekplas beter waarborgen. Het 
college heeft geantwoord dat een 
apart bestemmingsplan zal wor-
den gemaakt als er een nieuwe 
ontwikkeling (bijvoorbeeld een 
recreatiepark) komt bij fort Be-
noorden, dan zal ook worden ge-
keken naar de verkeersafhande-
ling via Velsen. Het college ziet 
geen bezwaar in de ontsluiting 
van Villa Westend via de Vergier-
deweg. Het bestemmingsplan 
kent trouwens voldoende moge-
lijkheden voor de aanleg van ex-
tra wegen of paden als dat no-
dig is. Wat betreft de komst van 
een kabelskibaan wijst het col-
lege op het feit dat het hier om 
een recreatieplas gaat, wel wil-
len zij voorwaarden stellen aan 

de komst van deze baan. Hier-
voor komt een bezwaar- en be-
roepprocedure. 
Dan is er ook nog een zienswij-
ze ingediend door Belangenver-
eniging Noord- en Zuid Spaarn-
dammerpolders over het toe-
staan van categorie 3 evenemen-
ten. Er wordt gevreesd voor over-
last in de vorm van geluidsbelas-
ting, verkeersdruk, verkeersla-
waai en rondzwervende festival-
gangers. Hierop is door het colle-
ge geantwoord dat in het huidige 
bestemmingsplan zelfs een on-
beperkt aantal evenementen mo-
gelijk is. Dit vinden zij echter niet 
realistisch. Zij vinden het ook niet 
realistisch om het huidige aantal 
evenementen te verminderen. Al-
le evenementen moeten voldoen 
aan strenge geluidseisen. In het 
nieuwe bestemmingsplan wordt 
expliciet opgenomen hoeveel 
evenementen mogen worden ge-
houden en wat de maximale ge-
luidsbelasting per evenement 
mag zijn. Per evenement wordt 
bekeken wat past in het bestem-
mingsplan en de mogelijkheden. 
Over uitbreiding van het aantal 
evenementen komt een apart be-
stemmingsplan. 

Bestemmingsplan Spaarnwoude

IJmuiden - Op zaterdag 30 mei 
houdt de Baptistengemeen-
te IJmuiden weer haar jaarlijkse 
open dag. In de kerk wordt in-
formatie gegeven over de ver-
schillende activiteiten die weke-
lijks plaatsvinden. Er zijn sport-, 
spel- en muziekactiviteiten en 

hamburgers, gebak en popcorn 
te verkrijgen. Kinderen kunnen 
zich laten schminken. Tevens is 
er tweedehands kleding te koop. 
De open dag vindt van 11.00 tot 
16.30 uur plaats in de Eemstraat 
30. Zie ook www.baptistenijmui-
den.nl.

Open dag bij Baptisten-
gemeente IJmuiden

Bourgondisch Santpoort
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 30 mei staat de derde editie 
van Bourgondisch Santpoort op 
het programma. Vanaf 17.00 uur 
kan iedereen op het Broekber-
genplein bij Café Bartje en Pri-
meurshop Bol terecht voor lek-
ker eten, lekker drinken en lek-
kere muziek. Naast een aantal 
bijzondere gerechten, is er dit 
jaar ook een speciale stand voor 
de actie ‘Beweeg voor Malawi’.
Nieuw is dit keer de rollen-
de keuken met kipbroodjes en 
crêpes. Ook zeer smakelijk zijn 
de Santpoortse frieten met sa-
té van de haas. Daarnaast zijn 
er nog meer gerechten en diver-
se drankjes. Van een of enkele 
hapjes tot een uitgebreide maal-
tijd; op Bourgondisch Santpoort 
komt iedereen aan zijn trekken.
In de stand voor Malawi zijn 
twee bijzondere landelijke ge-
rechten te verkrijgen. De op-
brengst hiervan is bestemd voor 
ziekenhuisvoorzieningen in dit 
West-Afrikaanse land. De stand 

is een opmaat voor de sponsor-
actie Beweeg voor Malawi op 
zondag 14 juni. Dan kan er van-
uit Santpoort door iedereen ge-
fietst en gewandeld worden om 
geld in te zamelen voor dit goe-
de doel.
Net als bij de eerste twee edi-
ties zorgt de soul- en coverband 
Full Count voor livemuziek. Dit 
dynamische tienkoppige gezel-
schap begint tijdens het eten en 
drinken met het spelen van rus-
tige en smakelijke nummers op 
de achtergrond, om later op de 
avond een dansbaar feestje te 
bouwen. Bovendien is er een  DJ, 
die ter afwisseling van de band 
eveneens toepasselijke muziek-
jes zal voorschotelen.
Bourgondisch Santpoort op 30 
mei begint om 17.00 uur en duurt 
tot 23.30 uur. Het smakelijke 
evenement wordt gehouden op 
het  sfeervolle Dorpsplein bij de 
driesprong Hoofdstraat, Hagelin-
gerweg en Broekbergenlaan. Ui-
teraard is de toegang gratis.

Velsen - De 37e editie van 
Beeckestijnpop vindt plaats op 
zaterdag 13 juni. De organisatie 
bidet weer een eigenzinnig pro-
gramma voor de alle muzieklief-
hebbers.
Op het hoofdpodium wordt 
dit jaar eerst ruimte gemaakt 
voor de nieuwe band van Yo-
rick van Norden. Daarna is het 
de beurt aan Rats on Rafts. De-
ze post-punkers uit Rotterdam 
hebben onlangs hun luid be-
jubelde tweede album uitge-
bracht: nog furieuzer, rumoerin-
ger en krankzinniger dan voor-
heen. Daarmee staan ze garant 
voor een heerlijke live set zoals 
je tegenwoordig niet veel meer 
ziet. Het podium is vervolgens 
voor de Ierse band 
The Young Folk. De-
ze band heeft in eigen 
land al een behoor-
lijke reputatie opge-
bouwd als meest ge-
talenteerde alterna-
tive-folk band en zijn 
nu klaar om Europa te 
veroveren, te begin-
nen op Beeckestijn-
pop. Luister naar het 
nummer Way Home 
en je zult begrijpen 
dat dit niet helemaal 
een rare gedachte is.
De Nederlandse band 
My Baby is misschien 
wel de meest getalen-
teerde live-band uit 
eigen land. Vergeet 

al die dertien in een dozijn for-
maties; dit is het echte werk. Ze 
hebben al door de hele wereld 
gespeeld en onlangs moch-
ten ze nog mee op de tour van 
Seasick Steve in de UK. My Ba-
by loves voodoo en dat is hele-
maal niet erg om mee te maken.
De punk rockers van The Sub-
ways zijn ook weer helemaal te-
rug en nog steeds één van de 
opwindendste live bands die in 
het circuit rond lopen. Het is al-
weer 10 jaar geleden dat ze met 
hun debuut album 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 Neder-
land, The Birth of Joy (foto) 
brengt energieke sixties muziek 
op steriods. Met een minima-
le bezetting van gitaar, drums 
en scheurend combo-orgel 
zorgt dit beukende en grooven-
de rock & roll trio voor een su-
perstrakke en melodieuze rock-
sound die zwaar leunt op de 
Detroit-sound van de MC5, 
de toegankelijke pop van The 
Doors en de psychedelica van 
Pink Floyd. (foto: Bart Noter-
mans)

Beeckestijnpop duurt van 13.00 
tot 21.30 uur. De toegang is gra-
tis, parkeren kost 5 euro.





IJmuiden - Hairplace IJmui-
den (foto) en Hair In Velserbroek 
zijn verkozen tot Leukste Kap-
salon van Velsen. Beide kapsa-
lons kregen meer dan 50 stem-
men. Daarbij kreeg Hair In wel-
iswaar meer stemmen, maar Hair 
Place kreeg van de stemmers de 
meeste waardering.
Hairplace, gevestigd aan Wil-
lemsplein 12 in oud-IJmuiden, 
is een trendy kapsalon. Eigena-
ren Esmee en Brahim zijn in heel 
Nederland bekend door hun me-
tamorfoses van bekende sterren 
in showbizzbladen. Brahim ver-

staat als geen ander de kunst el-
ke klant het kapsel te geven dat 
bij hem of haar past. Kleurspe-
cialiste Esmee ‘mixt bloedmooie 
tinten met exclusieve producten 
op natuurbasis’. En toch zijn de 
gevraagde prijzen in deze kapsa-
lon beslist betaalbaar.
In september worden de prijzen 
uitgereikt voor de Leukste Kap-
salon per gemeente. Dan pas 
wordt bekend gemaakt hoeveel 
stemmen elke kapsalon heeft 
gekregen. 
Op de foto: Esmee, Anouschka 
en Brahim van Hairplace.
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DFDS viert 20-jarig jubileum 
route IJmuiden-Newcastle

IJmuiden - Ter gelegenheid 
van dit jubileum verscheen Ron 
Maes, General Manager KVSA 
Logistics, mét een grote taart, 
op de brug van de ferry ‘King of 
Scandinavia’. Kapitein Jeppesen 
en eerste offi cier Martin toon-
den zich bijzonder in hun nop-
jes met deze blijk van waarde-
ring.  ,,We stellen deze geste bij-
zonder op prijs. Leuk dat de taart 
geheel in de vorm van de boot is 
gemaakt, zelfs het raam van mijn 
hut staat erop. We zullen de taart 

straks, samen met de crew, met 
smaak opeten’’ ,aldus kapitein 
Jeppesen.
DFDS Seaways is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot de groot-
ste ferrymaatschappij in Noord-
Europa, met een netwerk van 25 
routes en een totaal van 55 sche-
pen voor  passagiers en vracht. 
In mei 1995 werd het routenet-
werk uitgebreid met deze ver-
binding tussen IJmuiden en Ne-
wcastle en is, gedurende de af-
gelopen jaren, steeds populair-

der geworden. In 1998 vond een 
fl inke uitbreiding plaats van het 
aantal afvaarten met een twee-
de schip. Door de grotere vraag 
naar autocapiciteit werd in 2006 
besloten een ‘nieuwe’ King of 
Scandinavia’ aan te schaffen 
waardoor de capaciteit van voer-
tuigen en vracht aanzienlijk kon 
worden verhoogd. Momenteel 
vervoert DFDS jaarlijks ruim een 
half miljoen passagiers  op deze 
succesvolle route tussen IJmui-
den en Newcastle. 

Auto in brand
IJmuiden - Vorige week donder-
dagnacht rond 0.00 uur bleek een 
personenauto in brand te staan 
op de Radarstraat in IJmuiden. De 
brand woedde tussen de motor-
kap en de voorruit. De brandweer 
kwam ter plaatse om de brand te 
blussen. Omdat er geen techni-
sche oorzaak werd gevonden voor 
de brand, sluit de politie de moge-
lijkheid van brandstichting niet uit. 
De politie verzoekt eventuele ge-
tuigen om zich te melden. De po-
litie is bereikbaar op telefoonnum-
mer 0900-8844. Een week eerder 
ging in IJmuiden ook al een auto 
in vlammen op. 

Velserbroek - Vorige week don-
derdag om 21.30 uur is op de 
Westlaan een verkeersregelaar 
aangereden die aan het werk 
was vanwege een festival. De 
verkeersregelaar sprak een man 
aan die onder invloed van alcohol 
verkeerde en voornemens was 
om te gaan autorijden. De ver-
dachte stapte in de auto en reed 
tegen de benen van de verkeers-
regelaar aan en ging er vandoor. 
De politie doet onderzoek en 
roept getuigen op zich te melden 
(0900-8844). 

Verkeersregelaar 
aangereden

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Wijksteunpunt is donderdag 
24 en 25 mei gesloten in ver-
band met Pinksteren
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 reserveren 
is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 29 mei: Griek-
se salade, moussaka en vruchten-
salade toe. Kosten 6,50. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 
26 mei tussen 11-12 uur.
Verkoop dames pullovers op 
vrijdag 15 mei door Wiba Modes. 
Aanvang 10.00 uur. Verkoop tot 
circa 12.00 uur.
Optreden Ronnie Tober en 
Willeke D’Estell. Is UITVER-
KOCHT!
Er is nog plek bij meer bewe-
gen voor ouderen. Op de woens-
dagochtend. Voor meer informatie 
kan men het wijkcentrum bellen.
Expositie schilderclub De Bos-
hoek. De expositie is gedurende 
de openingstijden te bezichtigen. 
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 bezoe-
ken. 
Kosten ongeveer 85 euro, incl. 
bus, koffi e met gebak, lunch, en-
tree theater en 3-gangen 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 inbreng 
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: spreekuur 
op afspraak. Tel. 088-8876900.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. Tel. 088-
8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Verkiezing Leukste Kapsalon
Hairplace en Hair In 
krijgen meeste stemmen

IJmuiden - Met de zomermaan-
den in aantocht treft de Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den weer allerlei voorbereidin-
gen.
De eerste moederloze kittens zijn 
al binnen en uit ervaring weten 
de vrijwilligers dat dit het start-
sein is van hun ‘zomervakantie’: 
24-uurszorg voor fl essenkittens 
en intensieve verpleging van ge-
dumpte huiskatten. Om die extra 
monden te kunnen voeden en de 
dure verzorging te kunnen be-
kostigen, organiseert de katten-
opvang de komende tijd twee 
acties, in de hoop daarmee de 
dure zomertijd door te komen.
De stichting, die geen subsi-
die ontvangt maar dagelijks 150 

kansloze zwerfkatten verzorgt, 
hoopt dat ze kan rekenen op 
hulp bij de 50 procent-actie; ie-
dere bedrag dat tussen 15 mei en 
10 juni op de rekening van Stich-
ting Zwerfkatten IJmuiden wordt 
gestort, wordt door een sponsor 
met 50 procent verhoogd! Dus 
maakt u 20 euro over, dan wordt 
dit ineens 30 euro en 100 euro is 
plots 150 euro waard!
Met de opbrengsten willen de 
kattenvrienden de laatste hand 
leggen aan de bouw van het 
broodnodige tweede binnen- 
en buitenverblijf, zodat er ruim-
te genoeg is om alle hulpbehoe-
vende katten op te vangen. Helpt 
u mee? NL85 INGB 0004761772 
o.v.v. Zomeractie.
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Dan zal het leven je blijven teleurstellen. Want 
het leven is niet perfect en de mens is niet 
perfect, perfectionisme is een illusie.
Sterker nog, wij moeten fouten maken, dingen 
moeten mislukken, anders zou er geen vooruit-
gang en geen groei zijn. Zonder fouten zou je 
niets leren.

Vaak is perfectionisme een (onbewust) gedrags-
patroon. Mensen durven dan geen fouten te 
maken omdat ze bang zijn voor afwijzing. Gelijk-
tijdig hebben ze onrealistische verwachtin-
gen aan zichzelf of aan anderen en streven een 
perfect leven na dat alleen in de fantasie of 
reclamespotjes bestaat. Niet verwonderlijk dat 
de realiteit dan steeds weer frustratie, stress, 
irritatie, desillusie of depressie oplevert.
 
Durf je fouten te maken? 
Als je bang bent om fouten te maken, zit de 
angst erachter om afgewezen te worden. Eron-
der zit de overtuiging dat wij niet goed genoeg 
zijn. Dit hebben wij geleerd en daarom blijven 
wij vaak de rest van ons leven erg ons best doen. 
Niets is mis met je best doen en het beste uit 
jezelf te halen.
Echter wij doen vaak ons best vanuit een oude 
onbewuste programmering en doen dit om 

pSyche

heb jij last van 
perfectionisme?

de waardering van anderen te verkrijgen en 
dat levert alleen teleurstelling en frustratie op. 
Zo moeten wij ons steeds opnieuw bewijzen 
in plaats van trots te mogen zijn en te mogen 
genieten van wie wij zijn.

Ieder moment is perfect zoals die is 
Leef je in het moment dan is het leven perfect 
zoals het is. Je leven is perfect met al haar 
imperfecties. Jij krijgt niet per se wat je wilt 
(misschien ook wel), maar wat je nodig hebt, zou 
je kunnen zeggen. En soms kan dit heel leuk zijn 
en dan ontstaat er verwondering en geluk.
Hoe meer je beseft hoe wonderbaarlijk het leven 
is, hoe meer je kunt genieten van het moment.

hou van je imperfectie 
Wil je meer geluk en innerlijke rust erva-
ren, minder gestrest zijn en minder negatieve 
emoties beleven, ga dan nog een stap verder. 
Probeer eens van je fouten te genieten. Neem 
het met een knipoog, lach erover; zie de sterke 
punten in je zwakheden en geniet van het leven 
zo als het is in dit moment. Dat is namelijk het 
enige wat je hebt.

Meer informatie over geluk en over het 
‘Spirituele Anti-pieker Programma’ vind je op: 
www.gelukscoach-rotterdam.nl 
Angela Becker

VOeDING

Meidoorn - crataegus
Deze mooie inheemse struik gaat 
bloeien in de maand mei. heb je 
weleens in mei buiten gelopen en 
rook je ineens de geur van de belofte 
dat de zon in zijn kracht toeneemt? 
Voelde je toen het sprongetje wat 
je hart maakte? Voelde je dat je een 
klein vreugdedansje wou maken? 
Of misschien werd je wel spontaan 
verliefd? ……. Als je deze gevoelens 
herkent, dan is de Meidoorn bij jou 
aan het werk geweest. Meidoorn is 

een echt hartekruid. hij brengt je hart 
tot rust, maar heeft ook de kracht om 
de liefde te doen laten ontvlammen in 
je hart.

Meidoorn wordt wel de “valeriaan van het hart” 
genoemd. Vanwege de hartvormige bladeren 
en de rode vruchten was men er in de oudheid 
al van overtuigd dat de meidoorn het hart 
versterkt. Inderdaad heeft de plant een duide-
lijke cardiotonische werking: ze werkt actief in 
op de hartzenuwen en doet het hart daardoor 
krachtiger doch rustiger kloppen.
De meidoorn is al van oudsher een boom waar-
aan uitzonderlijke krachten werden toege-
schreven en werd zowel bij de Germanen, de 
Kelten, de Grieken als de Romeinen als een 
heilige struik vereerd.
In Griekenland was de meidoorn aan Maia, de 
Godin van de meimaand toegewijd. In Grie-
kenland en Rome had de meidoorn een rol 
bij huwelijken: Het hout werd voor toortsen 
gebruikt, en de bloesems werden in kransen 
gevlochten. In de christelijke traditie beweert 
men dat de doornenkroon van Christus werd 
gemaakt van meidoorn.

Thee tegen uitputting en hartritmestoornis;
4 tl blad + bloem op 1 kopje heet water gieten, 

15 minuten laten trekken. 4-6 weken enkele 
keren per dag drinken.

Tinctuur bij hartzwakte; 
Gebruik de mooiste bloeiende bloemtrosjes 
met wat blad. Raak het kruid zo min mogelijk 
aan met je handen, vul een schone pot met 3/4 
alcohol (bijv vodka) en vul de pot met af met 
de kruiden, zoveel dat alles onder de alcohol 
staat. 1ste week donker wegzetten en elke dag 
even schudden. Daarna 2 tot 3 weken wegzet-
ten en niet meer  schudden. Dan afzeven eerst 
grof en vervolgens fijn met bijv een koffiefilter. 
In donker gekleurd flesje doen en etiket erop 
doen; Oertinctuur Crataegus -  3x daags 20-40 
druppels met wat water innemen.

Vruchten (najaar) bij slaapproblemen of 
concentratiestoornis; 1 eetlepel gekneusde 
vruchten overgieten met 1/4 liter heet water, 
10 minuten laten trekken en dan afzeven, 2-3 
kopjes per dag drinken. Of maak een verster-
kende wijn door een handvol bessen in 1 liter 
Malagawijn te laten trekken.

Meidoorn mag langdurig gebruikt worden en 
om optimaal effect van de meidoorn te kunnen 
krijgen is langdurig gebruik gewenst.
Ik wens je een gerust hart toe met de meidoorn.
Heks & Kruid – www.heksenkruid.info
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Snarenfeest en Sabine 
Wütrich in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Twee gewel-
dige gitaristen brengen op vrij-
dag 22 mei om 20.00 uur een pro-
gramma in ‘t Mosterdzaadje waar-
in wel 10 verschillende soorten gi-
taar gespeeld wordt. Van Hof tot 
Nachtclub, van Napels tot New 
Orleans is een waar snarenfeest in 
goede handen van Hans Wesse-
ling en Hans van Gelderen. Trou-
badeux gaat van sfeer naar sfeer, 
van hofdans tot haringlied, van Pa-
rijs café tot de Antillen, van Por-
tugese suadade tot ironische jazz, 

brekend door tijdbarrières en soci-
ale lagen, gaan hun snaren de we-
reld over. ‘Meine Liebe ist Grüne’  
is een liederen recital dat door het 
befaamde Duo Wüthrich-Kramer 
op Tweede Pinksterdag, maan-
dag 25 mei om 15.00 uur in ‘t Mos-
terdzaadje wordt gegeven. In het 
programma veel stukken die over 
de lente en het groen gaan. Van-
af een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Stormachtige afsluiting 
bridgeseizoen

Velserbroek - Zaterdag 9 mei 
stond de slotdrive van Bridge 
Vereniging Velserbroek op het 
programma. Traditioneel stap-
pen de leden dan op de fiets 
om een rondje in de omgeving 
te maken. Kan of wil je niet fiet-
sen, dan doe je het rondje met 
een auto. Onderweg worden er 
steeds twee ronden gebridged. 
De tocht voerde door IJmuiden, 
Bloemendaal en Velserbroek. 
Het zag er naar uit dat het een 
zware tocht zou worden met re-
gen en heel veel wind. Uiteinde-
lijk viel het mee, het bleef droog 
en er was soms zelfs wat zon. 
De wind was heftig maar als je 
‘tegen’ hebt gehad, dan krijg je 
daarna ‘mee’! Na de laatste ron-

de bridge werd ook nog de kam-
pioen van de B-lijn gehuldigd. 
Leny Frenay en Cilia Coenradi 
hebben het hele seizoen in de 
B-lijn gespeeld en waren daar 
de beste. Lea Roodnat en Si-
mon Voet zijn de verrassende 
clubkampioenen van seizoen 
2014/2015. Ze zijn sinds vorig 
seizoen lid en zij hebben meteen 
hun slag geslagen. 
Op de komende jaarvergade-
ring worden zij officieel gehul-
digd. Bridge Vereniging Velser-
broek gaat na een kleine zomer-
drive met vakantie. 
In september start het nieu-
we seizoen. De club speelt op 
woensdagavond in het Polder-
huis.

Santpoort-Noord - Hoe ga je om 
met stress en burn out? In de serie 
Dorpsgesprekken deze keer het 
woord aan Santpoortse Marianne 
van der Wilt, die een inleiding zal 
houden over stress en burn out. 
Hoe kan je er mee omgaan? Hoe 
kan je het voorkomen? Hoe kom je 
uit je burn out? Het gesprek vindt 
op woensdag 27 mei om 20.00 uur 
plaats in Bartje Boven, Hoofdstraat 
150 in. Er is mogelijkheid voor on-
derling gesprek en uitwisselen van 
ideeën en tips. Gratis toegang, vrij-
willige bijdrage bij de uitgang.

Dorpsgesprek

Optreden Jo 
Ann in Hofstede
Velserbroek - Zaterdag 20 juni 
geeft zangeres Jo Ann een optre-
den in wijkcentrum De Hofstede. 
Het optreden duurt van 14.30 tot 
16.00. De kaartjes kosten slechts 
1,50 euro (inclusief koffie/thee 
en iets lekkers) dankzij een bij-
drage van de Peacock Founda-
tion. De kaartjes zijn verkrijgbaar 
aan het buffet van De Hofstede. 
Tijdens het optreden is er ruim-
te voor meezingen, want zangeres 
Jo Ann heeft een breed repertoi-
re. Zij is bekend van radio en tv en 
zong onder andere mee in de mei-
dengroep Level en in het achter-
grondkoor van Gerard Joling, Cor-
ry Konings en Lee Towers. Het op-
treden wordt aangeboden door de 
Peacock Foundation. De giften en 
donaties die bij deze stichting zijn 
binnengekomen zijn de afgelopen 
jaren onder andere besteed aan 
het organiseren en begeleiden van 
optredens met diverse artiesten en 
musici in een groot aantal zorgin-
stellingen. Zie ook www.peacock-
foundation.nl of bel 023-5386528.

Santpoort-Noord - Hoe zit dat 
nou met de zorg en die partici-
patiesamenleving? Wilt u nou 
ook wel eens weten hoe het 
moet na 1 januari 2015 nu er van 
alles is veranderd in de zorg? En 
wat u er zelf aan moet of kunt 
doen? Wat anderen op dit ter-
rein meemaken? Hoe zorgverle-
ners erover denken? Op zondag 
31 mei van 15.00 tot 17.00 uur 
aan de Burg. Enschedélaan  65 
in Santpoort-Noord komt dat al-
lemaal aan de orde. Er zijn ge-
sprekken met zorgzoekers en 
zorgverleners. Daarnaast is er 
muziek, theater en een informa-
tiemarkt. De entree is gratis. Op 
deze middag ook een introduc-
tie van de ‘Herberg van de Toe-
komst’, een nieuw initiatief van 
betrokken Santpoorters die vin-
den dat we in het dorp wel wat 
meer oog voor elkaar zouden 
mogen hebben. Dit is de eerste 
activiteit van deze groep.  Meer 
weten? Bel 06-15908560 of mail 
nar osond@xs4all.nl. Deze bij-
eenkomst wordt mede moge-
lijk gemaakt door Rabobank 
IJmond.

Zorg voor zorg

Dauwtrappen en 
familiewedstrijd

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
vrijdag was er een dauwtraprit 
naar de duinen en het strand.
Vertrokken werd er om 06.00 
uur, om door de prachtige Ken-
nemerduinen bij Parnassia het 
strand op te gaan. Lekker vroeg, 
dan is er nog bijna niemand op 
het strand, behalve de trouwe 
schare fans van de manege die 
het prachtig vinden om de paar-
den in volle galop voorbij te zien 
komen!
Er wordt op het strand aangeko-
men altijd eerst een stuk gestapt, 
dan gedraafd om vervolgens in 
een volle rengalop over te gaan. 
Heerlijk voor ruiter en paard. 
Na deze galop gaan de paar-
den lekker even met de benen 
de zee in, wat ze soms ook best 
wel eng vinden! Terug naar stal 
wordt er vooral gedraafd en ge-
stapt, zodat de paarden een goe-
de cooling down krijgen. Zondag 
17 mei was er een familie dres-
suurwedstrijd op manege Ken-
nemergaarde. Er waren zondag 
tien teams aan de start, waarbij 
op de 3e plaats het Coletta team 
eindigde met de ruiters Louise 
Meijer, Kirstie Menet en Romy 
Otten. Op de 2e plaats zijn ge-

eindigd Sabine Zomerplaag op 
Loverboy, Jonna Balk met Swa-
rovski en Anouk Willemse op 
Anyway. Op de 1e plaats zijn ge-
eindigd Maartje Metten op Aca-
pulco, Sanne de Graaf of Aca-
pulco en Maroeska Paulussen 
op Beau, de prachtige schimmel 
die ook in Goede Tijden Slechte 
Tijden te zien was.
Op Eerste Pinksterdag zijn er ’s 
ochtends lessen en is er ’s mid-
dags een leerzame clinic. Op 
Tweede Pinksterdag worden ’s 
ochtends de middag en avond-
lessen gegeven en is ’s middags 
traditiegetrouw de jeugdcarrou-
sel wedstrijd. Aanvang 13.00 uur.

Bosbeekschool 
peanutbalkampioen

Santpoort-Noord - Maandag 
18 mei werd op de velden van 
Terrasvogels het jaarlijkse pea-
nutbaltoernooi voor leerlingen 
van de basisschoolgroepen 7 
georganiseerd. Er werd gespeeld 
in twee poules, waarin de Bos-
beekschool uit Santpoort-Noord 
met vier teams goed vertegen-
woordigd was. De teams van 

de Bosbeekschool waren goed 
op dreef en succesvol, want ze 
slaagden erin om in beide pou-
les zowel de 1e als de 2e prijs te 
veroveren. Trots en met vier be-
kers in de fietstassen werd de 
fietstocht via de Wustelaan naar 
school aanvaard onder het ge-
zang van ‘We are The Champi-
ons’.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Paralympische sportdag 
op De Bosbeek

Santpoort-Noord - Leerlin-
gen van het Johan Cruyff Colle-
ge Amsterdam organiseren een 
sportdag voor leerlingen van 
groep 8 van  OSB de Bosbeek 
in Santpoort Noord. De sport-
dag vindt plaats op 27 mei in 
het Gymhuijs en staat volledig in 
het teken van de Paralympische 
Spelen. Het doel van de sportdag 
is om de leerlingen van OSB de 
Bosbeek kennis te laten maken 

met het leven van mensen met 
een beperking. Voor deze men-
sen is sporten niet zo makkelijk 
als voor iemand is zonder handi-
cap. Door middel van spelletjes 
kunnen de leerlingen kennis ma-
ken met de dagelijkse moeilijk-
heden die mensen met een be-
perking kunnen hebben. De De-
kamarkt in Santpoort-Noord ver-
zorgt het eten en drinken voor de 
kinderen.

Velsen - De judoka’s van Oyama 
Velserbroek hebben afgelopen 
zondag 17 mei vijf maal goud be-
haald tijdens het Amsterdam Ju-
do Event 2015. 
Niels van Tunen, Jordy Wijnja, 
Ryan de Pon, Swen van Tunen 

en Megan du Pon wisten vrijwel 
al hun partijen te winnen met 
vol punt (ippon). Maarten Boe-
lé behaalde een zilveren medail-
le. Derde werden Thomas Boelé, 
Sophie Rowoud, Djayden Huls-
man en Diego de Jong.

Strawberries Heren 1 
geplaatst voor play-offs
Driehuis - Het eerste mannen-
team van KHC Strawberries heeft 
zich afgelopen zondag geplaatst 
voor de promotiewedstrijden naar 
de tweede klasse. De Driehuize-
naren wonnen op eigen veld met 
2-1 van Westerpark. 
Omdat de enige overgebleven 
concurrent voor de tweede plaats 
verloor (FIT) is deelname aan de 
play offs definitief veilig gesteld 
door Strawberries. De wedstrijd 
was dus zeer belangrijk voor de 
mannen van trainer Axel Wessels 
en dat was te zien ook. De aard-
beien klapten er vol op en wis-
ten het de angstgegner uit Am-
sterdam-West zeer lastig te ma-
ken. De nummer vier van de derde 
klasse kwam vrijwel niet tot fat-
soenlijke aanvallen en keek in de 
eerste helft tegen een achterstand 
aan na een geslaagde strafcorner 
van topscorer Erik van den Berg. 
Strawberries ging ook na het ope-
ningsdoelpunt door met het zoe-
ken van de aanval en beloonde 
zichzelf nog voor rust. Floris Wel-
man, de laatste paar wedstrijden 
in goede vorm, ronde een mooie 
aanval af met een geplaatst schot. 

Vlak voor rust kwam Strawberries 
nog onder druk te staan door en-
kele strafcorners, maar Wester-
park wist het net niet te vinden.
In de tweede helft maakten de 
Amsterdammers wél de aanslui-
tingstreffer middels een strafcor-
ner. het geluk was hierna aan de 
zijde van keeper Wouter Rempt 
want hij zag het volgende schot 
rakelings langs het doel gaan. De 
thuisploeg speelde bij lange na 
niet meer zo goed als in het eerste 
bedrijf en het was aan Rempt te 
danken dat de voorsprong over-
eind bleef staan. Voor de aanhang 
van de ploeg uit Driehuis bete-
kende het wel een enorm span-
nende wedstrijd om naar te kij-
ken, maar gelukkig voor hen en 
de spelers van Strawberries kon-
den de handen de lucht in na het 
laatste fluitsignaal. 
Opvallend is het volgende du-
el van Strawberries, op bezoek bij 
nummer drie FIT uit Amsterdam-
Noord. 
De play offs worden overigens pas 
op 21 juni gespeeld op de velden 
van hockeyclub Leonidas in Rot-
terdam. (Finn van Leeuwen)

Actie Voedselbank 
bij de Dekamarkt

Santpoort-Noord - De Voed-
selbank Velsen heeft ruim 60 
klanten die in alle delen van de 
gemeente wonen. Bijna 20 vrij-
willigers zorgen er elke week 
weer voor dat deze klanten een 
goed gevuld krat met bood-
schappen krijgen. 
Zaterdag 30 mei houdt de Voed-
selbank vanmaf 09.30 uur een 
inzamelingsactie bij de Deka-
markt in Santpoort-Noord. De 

Dekamarkt wilde graag mee-
werken aan de actie. 
Vrijwilligers van de Voedselbank 
zullen de klanten bij de ingang 
een lijstje geven met tien bood-
schappen die gekocht kunnen 
worden. 
Dit zijn producten die de Voed-
selbank niet veel krijgt en waar 
grote behoefte aan is. Deze 
producten zijn te vinden in een 
apart schap in de winkel. 

Ontdekkings-
tocht door 
Beeckestijn

Velsen-Zuid - Ga op ontdek-
kingstocht tussen het groen van 
een 18e eeuwse buitenplaats. 
Kom op Pinksteren kijken naar 
kleurige bloemen en ruik aan 
geurende kruiden in de tuinen 
van buitenplaats Beeckestijn! 
De wandeling met een gids vindt 
plaats op zondag 24 mei, Eerste 
Pinksterdag, van 11.00 tot 12.30 
uur. Beeckestijn is een unieke 
buitenplaats; nergens zijn zo-
veel verschillende tuinstijlen te 
vinden als op deze mooie plek 
in Velsen-Zuid. In al deze zoge-
naamde ‘tuinkamers’ groeit en 
bloeit van alles! Langs de his-
torische slangenmuur en in de 
bloemperken groeien mooie en 
bijzondere kruiden: keukenkrui-
den, medicinale planten en krui-
den die gewoon lekker ruiken. 
En ook de stinsenflora bloeit vol-
op! Stinsenplanten zijn exotische 
sierplanten, die rond de tweede 
helft van de 19e eeuw op land-
goederen, buitenplaatsen en he-
renboerderijen werden aange-
plant. Tot op de dag van van-
daag weten ze zich te handha-
ven in het Nederlandse klimaat. 
Op Beeckestijn komen maar 
liefst meer dan 40 soorten voor! 
Zo komen we onder andere ve-
le soorten hyacinten, bosanemo-
nen, holwortel, knikkende vogel-
melk en gulden sleutelbloem te-
gen. Maar Beeckestijn is voor-
al beroemd om zijn Haarlems 
Klokkenspel! De gids vertelt al-
les over de kruiden en bloemen; 
waar de kruiden vandaan ko-
men, waar ze vroeger voor wer-
den gebruikt, etc. Kom kijken, 
ruiken en proeven wat de tuin 
te bieden heeft. Aanmelden kan 
via www.natuurmonumenten.nl/
beeckestijn.

Santpoort-Noord - Op Eerste 
en Tweede Pinksterdag wordt 
er weer een markt gehouden in 
de recreatiezaal van Velserhooft, 
Valckenhoeflaan 18. De zaal is 
beide dagen geopend van 9.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gra-
tis en de opbrengst komt ge-
heel ten goede aan AMREF/Fly-
ing Doctors. Dit is een onafhan-
kelijke organisatie, die zich inzet 
voor een betere gezondheids-
zorg in Afrika. Meer weten? Bel 
06-51511170.

Markt voor 
Amref/Flying 

Doctors

Zorgvrij moet meer 
bezoekers trekken

Velsen-Zuid - Het bestuur van 
het Recreatieschap Spaarn-
woude heeft besloten boerde-
rij Zorgvrij een impuls te geven 
en nog aantrekkelijker te maken 
voor bezoekers. Zorgvrij scha-
kelt volledig over op een bio-
logische bedrijfsvoering. De 26 
melkkoeien krijgen de mogelijk-
heid tot vrije uitloop.
De overstap naar de natuurlij-
ke bedrijfsvoering is voor een 
deel al in gang gezet. De koei-
en moeten volgens de regels 
een jaar lang biologisch grazen, 
voordat de melk als biologisch 
mag worden verkocht. Van-
af  2016/2017 blijvend de koei-
en ’s winters binnen in de pot-
stal, waar ze vrij kunnen rondlo-
pen. In de zomer wordt de stal 
als vrije in- en uitloopstal ge-
bruikt. De koeien kunnen er zelf 
voor kiezen of ze buiten of in de 
stal rond  lopen. Hiermee wordt 
de boerderijbeleving voor de be-
zoekers versterkt. De mest uit 
die stal wordt weer gebruikt om 
het land waar de koeien ’s zo-
mers grazen vruchtbaar te ma-
ken. 
Het aantal schapen, lammeren, 
varkens, kippen, kuikentjes en 
andere kleine dieren blijft het-
zelfde, zodat het publiek kan 
blijven genieten van alle dieren 
op de boerderij. 
Met het besluit van het recrea-
tieschap gaat Zorgvrij een duur-

zame toekomst tegemoet. In de 
komende jaren zal het recrea-
tieve aanbod, dat Zorgvrij nu al 
uniek maakt, nog meer versterkt 
worden. Hierdoor worden 
(nieuwe) bezoekers op de boer-
derij verwacht. De omvorming is 
in gang gezet en eind 2016 zal 
de  boerderij geheel biologisch 
zijn. 
Bij een biologische boerde-
rij past een energiezuiniger be-
drijfsvoering. Er wordt onder-
zocht of er gebruik kan worden 
gemaakt van zonne-energie en 
hoe de energieprestaties van de 
gebouwen verder kunnen wor-
den verbeterd. Ook hiermee zet 
Zorgvrij de deur open naar een 
duurzame en mooie toekomst. 
Zorgvrij is een educatief vee-
teeltbedrijf en schapenhou-
derij. Dat maakt de boerderij 
een beeldbepalende en voor-
al unieke voorziening voor de 
regio. Met bijbehorende hore-
ca en speelvoorzieningen trok 
de boerderij in 2014 meer dan 
220.00 bezoekers. Daarmee is 
het één van de best bezochte vrij 
toegankelijke publiektrekkers in 
Spaarnwoude. De boerderijbele-
ving, de informatieve en avon-
tuurlijke spelvormen en de mo-
gelijkheid om van dichtbij ken-
nis te maken met de dagelijkse 
werkzaamheden op een boer-
derij, typeren de aantrekkings-
kracht van Zorgvrij.

Santpoort-Noord - Wierook 
wat eigenlijk gewijde rook bete-
kent wordt al eeuwen heen voor 
verschillende doeleinde gebruikt. 
Mensen zijn er altijd al van over-
tuigd geweest dat wierook een 
positieve en helende werking 
heeft op het menselijk lichaam, 
de geest, de ziel en het (onder)
bewustzijn. De workshop zelf 
wierook maken gaat uit van het 
principe om zelf een korrelwie-
rook samen te stellen. Hierbij is 
er een ruime keuze uit harssoor-
ten, houtsoorten, wortelsoorten, 
kruiden en etherische oliën aan-
wezig, die je eerst kunt uitprobe-
ren en daarna kan verwerken in 

jouw wierook. Zo componeer je 
een persoonlijke wierook en leer 
je hoe je deze wierook kunt ge-
bruiken voor bijvoorbeeld je huis 
reinigen, een bepaalde atmos-
feer te creëren of om je aura te 
zuiveren. Jij bepaalt zelf waar-
voor je jouw wierook maakt en 
gaat dan naar huis met een potje 
van deze zelfgemaakte magische 
wierook! De workshop wordt op 
5 juni van 20.00 tot 22.00 uur ge-
geven in de Bovenkamer, boven 
de winkel Uit den Vreemde in de 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord. 
Aanmelden via mail@heksen-
kruid.info. Zie ook www.heksen-
kruid.info.

Workshop Wierook maken
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Wegwerkzaamheden bij 
gemeentehuis
Maandag 1 juni a.s. start de fi r-
ma Kreeft Infra bv met weg-
werkzaamheden vanaf het Plein 
1945 tot aan de Raadhuisstraat in 
IJmuiden. 

Ook wordt er in de Raadhuisstraat 
vanaf de Zoutmanstraat tot de 
Strengholtstraat/hoek Kalverstraat 
gewerkt. Na het vervangen van het 
riool krijgen deze wegen en het Du-
dokplein nieuwe verharding, waar-
bij de inrichting iets wordt gewij-
zigd.

Verkeersmaatregelen
Vanwege de werkzaamheden zijn 
genoemde straten afgesloten voor 
al het verkeer. Het doorgaande ver-
keer zal worden omgeleid via de De 
Noostraat, Lange Nieuwstraat rich-
ting de Velserduinweg en visa versa. 
Voetgangers kunnen op loopschot-
ten het werk passeren. De win-
kels en horeca blijven bereikbaar. 
Naar schatting is vrijdag 17 juli al-
les klaar. Volg de actuele ontwikke-
lingen op facebook.com/gemeente-
velsen.

Regionale Special Olym-
pics in Haarlemmermeer
Op zaterdag 26 september 2015 
zijn de Special Olympics Regio-
nale Spelen in Haarlemmermeer 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Zij kunnen mee 
doen aan hockey, atletiek, tennis, 
judo, turnen, tafeltennis en zwem-
men. Doe jij ook mee? Je kunt je 
nu inschrijven!

Wie? 
Iedere sporter met een verstande-
lijke beperking (vanaf 8 jaar) is van 
harte welkom om mee te doen. Doe 
je een individuele sport – dan kun je 
je inschrijven. Voor de teamsporten 
moet je zelf een team samenstellen. 
Er moet die dag wel een begeleider 
per sporter of team bij zijn. Verder is 
het van belang, dat je de regels van de 
sport, waarvoor je je voor inschrijft 
kent. Het niveau is niet belangrijk. 
Iedereen mag meedoen!

Waar?
De spelen worden gehouden op twee 

plekken: in het Sportcomplex Ko-
ning Willem-Alexander en op het 
Arnoldus Sportpark in Hoofddorp. 
De organisatie is in handen van 
Sportservice Haarlemmermeer sa-
men met Stichting Special Olympics 
Nederland en verschillende loka-
le sportverenigingen. De gemeente 
Velsen doet ook mee. De dag begint 
met een spectaculaire openingsce-
remonie om 9:00 uur en eindigt om 
17:00 uur met een sluitingsceremo-
nie. Daartussenin doe je mee aan een 
leuk toernooi in de sport van jouw 
keuze. 

Inschrijven
Om je in te schrijven ga je naar ht-
tp://www.aangepastsporten.info/
as_events_detail.php?id=2225. Hier 
vind je ook meer informatie over de 
verschillende sporten. Heb je vra-
gen over jouw deelname of één van 
de sporten? Stuur dan een mail naar 
specialolympics@sportservicehaar-
lemmermeer.nl.
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College van B en W op 
bezoek in Velserbroek
Dinsdag 19 mei j.l. heeft het col-
lege op de fi ets een bezoek ge-
bracht aan Velserbroek, omdat 
het gemeentebestuur graag in 
contact wil komen met de bewo-
ners en ondernemers.

Wat kan er beter en waar bent u trots 
op? Burgemeester en wethouders 
bezochten hiervoor onder meer ba-
sisschool De Hoeksteen. Duidelijk 
werd, dat de school bezorgd is over 
het grasveld voor de school, dat op 
dit moment zo drassig is dat het on-
bruikbaar is. Ook de natuurspeel-
plek bij de Grote Buitendijk en het 

winkelcentrum stonden op de agen-
da. Het is de bedoeling om dit jaar 
nog minimaal twee dorpskernen van 
Velsen te bezoeken. 

Op de foto (Reinder Weidijk) luis-
tert de gemeente aandachtig naar de 
schooldirecteur van De Hoeksteen. 
Vlnr: wethouder Floor Bal, waar-
nemend gemeentesecretaris Koen 
Radstake, wethouders Robert te 
Beest, Arjen Verkaik, burgemeester 
Franc Weerwind,  schooldirecteur 
Eric Boeijenga, wethouder Annet-
te Baerveldt en relatiemanager Rob 
Plessius van de gemeente Velsen.

Woont u met plezier in uw wijk? 
Voelt u zich er veilig? Dat wil de 
gemeente Velsen graag weten 
in de enquête naar leefbaarheid. 
Tot en met zondag 7 juni kunt u 
nog reageren. Doe mee en laat 
uw stem horen!

Om de paar jaar laat de gemeente 
Velsen deze lee� aarheidsenquê-
te doen. De vragen gaan over aller-
lei onderwerpen, zoals veiligheid 
in de buurt, vrijetijdsbesteding, 
vrijwilligerswerk en uw gezond-
heid. De gemeente Velsen hoort 
graag wat bewoners vinden van 
hun buurt; dat kan aanleiding zijn 
om actie te ondernemen. Dus hoe 
meer mensen meedoen, hoe beter.

Het vorige onderzoek was in 2013. 
Door de uitkomsten van de onder-
zoeken in de verschillende jaren 
met elkaar te vergelijken, kan de 
gemeente ook zien of zaken beter 
of minder goed gaan en waar extra 
aandacht voor nodig is. 

Invullen gaat digitaal en is ano-
niem. Het duurt ongeveer 20 mi-
nuten en insturen kan tot en met 
zondag 7 juni. De deelnemers zijn 
willekeurig uitgekozen. De uit-
komsten worden in augustus ver-
wacht; daar volgt dan nader be-
richt over. 

Doe mee!

Lee� aarheidsonderzoek
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Informatieavond op 27 mei

Bouw je eigen droomhuis!
De gemeente is gestart met een 
vernieuwend project, dat het mo-
gelijk maakt om zelf uw eigen 
droomhuis te bouwen in kluspan-
den en op kavels. In 2016 wil de 
gemeente 8 kluswoningen aan-
bieden in het Jan Ligthart ge-
bouw in IJmuiden en kavels aan 
de Van den Vondellaan in Driehuis 
en het Snippenbos in IJmuiden.

Inloopavond
De gemeente wil u graag informe-
ren tijdens een inloopavond voor 
geïnteresseerden met presentatie 
op woensdag 27 mei a.s. U bent om 
18.30 uur van harte welkom in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
aan het Plein 1945 in IJmuiden. 

Project ‘Pionieren in IJmuiden’
De drie genoemde locaties worden 
nu onderzocht en uitgewerkt. In ie-
der geval is duidelijk dat de vrij-
heid van bouwen gaat vallen binnen 
de regels van het zogenoemde ‘ka-
velpaspoort’. Hierin staan de bouw-
hoogtes, maar bijvoorbeeld ook de 
wijze van parkeren. Op deze manier 
wordt voorkomen dat er bij het bou-
wen extremen ontstaan, maar dat er 
toch variatie in het straatbeeld is. 

Meer informatie over de pilot vindt 
u op www.pioniereninijmuiden.
nl. Op de situatietekening zijn acht 
kluswoningen in het Jan Ligthartge-
bouw aan de Eksterlaan in IJmuiden 
ingetekend.

Verbod voor kite- en windsurfers
op eerste gedeelte IJmuider strand

In de maanden juli, augustus en september zijn ki-
te- en windsurfers in zone 1 (het eerste stuk vanaf 
de Zuidpier) zowel in zee als op het IJmuider strand 
niet toegestaan. Het is te gevaarlijk als de sportbe-
oefenaars hier in aanraking komen met de zwem-
mers. Bovendien is dit strandgedeelte tijdens het 

zomerseizoen druk bevolkt door zonaanbidders en 
is er geen plaats voor surfers, die hun plank naar de 
zee brengen. 

Voor het activiteitenstrand in zone 3 geldt deze beper-
king niet. Hier is het doorgaans minder druk. Op de bre-
de stranden van Velsen zou er voldoende ruimte voor 
zowel de recreatieve strandbezoeker als beoefenaren 
van sport en spel zijn. Toch zijn er afzonderlijke zones 
op het strand aangewezen waarbinnen recreatieve en 
sportieve activiteiten plaatsvinden. Steeds vaker sig-
naleren toezichthouders en politie op het strand dat ki-
te- en windsurfers te dicht langs de kust door de recre-
atiezone varen, wat in de zomermaanden gevaar ople-
vert voor zwemmers. Het college heeft daarom besloten 
in de zomermaanden kite- en windsurfers in zone 1 op 
het IJmuider strand niet langer toe te staan. Het spreekt 
voor zich, dat de recreatiestranden in zone 2 en 4 verbo-
den zijn voor surfers.

Groei evenementen Spaarnwoude

Drukke informatiemarkt
De informatiemarkt over de mo-
gelijke groei van het aantal eve-
nementen in Spaarnwoude is druk 
bezocht. Naar schatting zijn 150 
mensen op 12 mei jl. naar Villa 
Westend  gekomen om van de ge-
meente Velsen en het recreatie-
schap Spaarnwoude meer aan de 
weet te komen. Ook lieten zij een 
reactie op de plannen achter.

Luisterend oor
Wethouders Annette Baerveldt 
(D66, recreatie), Ronald Vennik 
(PvdA, ruimtelijke ordening), di-
recteur Jan Hylkema van Recrea-
tie Noord-Holland en een aantal me-
dewerkers en legden uit waarom zij 
meer evenementen in Spaarnwoude 
willen. Uitbreiding is nodig om het 
gebied duurzaam te beheren. Hier-
voor is een nieuw bestemmingsplan 
in de maak. Maar de bestuurders 
luisterden vooral naar wat er leeft 
onder de bewoners. 
 
Verontrust
Wethouder Vennik nam een petitie 
in ontvangst van 532 verontruste be-
woners, die menen dat Spaarnwou-
de vooral geen evenemententerrein 
moet worden. De petitie was een ac-
tie van Erik Koning, de voorzitter van 
de bewonersvereniging en initiatief-
nemer van ‘Echt Duurzaam Spaarn-
woude’. De bewoners van Spaarn-
woude zijn bang dat hun woonge-
bied door een veel groter aantal eve-
nementen een groot deel van het jaar 

op slot gaat. Ook vrezen zij extra ge-
luidsoverlast. Er ontstond een leven-
dige discussie, waarbij over en weer 
informatie werd uitgewisseld en be-
langen werden onderstreept. 
 
Reacties
Wethouder Vennik zegde toe bereid 
te zijn om met een delegatie van de 
actievoerders verder te praten. De 
aanwezige bewoners en onderne-
mers dienden verschillende reacties 
in. Gemeente en recreatieschap kij-
ken nu naar de reacties. Samen be-
antwoorden ze de vragen en maken 
zij op basis van deze reacties een ver-
slag van de informatiemarkt. (foto: 
gemeente Velsen. Wethouders luis-
teren aandachtig naar woordvoerder 
Erik Koning) 



Infopagina

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

IJmond schoon en beter bereikbaar

Nationale Fiets naar je Werk Dag
IJmond Bereikbaar roept ieder-
een op om donderdag 28 mei met 
de fi ets naar je werk te gaan. Op 
de fi ets is gezonder, beter voor 
het milieu, goed voor je porte-
monnee en bovendien goed voor 
de bereikbaarheid en de lucht-
kwaliteit van de IJmond! 

Donderdag 28 mei is het de nationa-
le Fiets naar je Werk Dag. Een mooie 
gelegenheid om uit te vinden hoe 
het is om op de fi ets naar het werk 
te gaan. Met in het achterhoofd de 
sluiting van de Velsertunnel in april 
2016, waardoor de IJmond tijdelijk 
minder bereikbaar is.
 
Campagne ‘Goed op weg’ 
De landelijke campagne sluit ove-
rigens perfect aan bij de campagne 
‘Goed op weg’ van IJmond Bereik-
baar, een samenwerkingsverband 
tussen het georganiseerde bedrijfs-
leven en de wegbeheerders van de 
IJmondgemeenten. Met deze cam-
pagne wil IJmond Bereikbaar het 
woon-werkverkeer met de auto ver-

minderen. Werknemers van de be-
drijven die hieraan deelnemen krij-
gen allerlei voordelen. Fietsers ont-
vangen een vergoeding voor elke ge-
fi etste kilometer. OV-gebruikers rei-
zen gratis binnen de IJmond voor 
woon-werkverkeer en kunnen ge-
bruik maken van de IJmond Shut-
tle. Deelnemers krijgen bovendien 
een pas waarmee zij recht hebben 
op leuke kortingen en voordeeltjes. 

Op dit moment doen 9 bedrijven 
mee aan de fi etscampagne. Hun 
werknemers hebben in 5 maanden 
tijd samen al meer dan 98.000 kilo-
meter gefi etst. Dat is bijna 2,5 keer 
de wereld rond! Al die kilometers 
op de fi ets en in het OV komen ten 

goede aan de bereikbaarheid en de 
luchtkwaliteit van de IJmond. 

Meld je aan!
Aan de Fiets naar Je Werk Dag kan 
iedereen die op donderdag 28 mei 
naar zijn werk gaat meedoen, door 
zich aan te melden op www.fi et-
snaarjewerkdag.nl en simpelweg op 
de fi ets te stappen. Verder kunnen 
bedrijven nog steeds gratis deel ne-
men aan het programma Goed op 
weg via www.ijmondbereikbaar.nl 
(zie slim reizen/aanmeldformulier) 
voor een duurzaam vervolg van de 
landelijke fi etsdag.

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 9 
mei 2015 tot en met 15 mei 2015 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Ahornstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (12/05/2015) 7567-2015;
Spaarnestraat 46, transformeren 
voormalige Adelbertuskerk tot wo-
ningen (08/05/2015) 7803-2015;
Kennemerstrand 178, plaatsen vis-
kiosk (11/05/2015) 7415-2015;
Leeuweriklaan 41, plaatsen dakka-

pel (12/05/2015) 7532-2015;
Radarstraat 157, plaatsen dakop-
bouw (11/05/2015) 7385-2015.

Driehuis 
Middeloolaan 16, vergroten1ste ver-
dieping (15/05/2015) 7713-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan ong., kappen boom 
(12/05/2015) 7446-2015.
 
Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 104-174, vervan-
gen 24 balkons (13/05/2015)  7860-
2015;
Coymansstraat 12, gedeeltelijk slo-
pen dak en bouwen wand, 2 licht-
koepels en 1 lichttube (11/05/2015)  
7611-2015.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 

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

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 69, vervangen bestaan-
de erker (18/05/2015) 5134-2015;
Broekbergenlaan 49, verplaatsen 
ijssalon naar begane grond en wijzi-
gen kantoorruimte verdieping naar 
woonruimte
(13/05/2015)  4512-2015.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 797, verande-
ren gevelpaneel (12/05/2015) 4426-
2015.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 

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

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

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis
Kriemhildestraat 2, kappen  boom 
(13/05/2015) 4003-2015.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 17, bouwen in af-
wijking verleende vergunning 
(12/05/2015) 3970-2015;
Broekbergenlaan ong,, kappen 39 
bomen (13/05/2015)  4378-2015;
Duin- en Kruidbergerweg 89, ge-
bruik weiland als parkeerterrein 
(13/05/2015) 4231-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., ge-
bruik weiland als parkeerterrein 
(13/05/2015) 4124-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Kamperen met 3 legertenten, 29 
t/m 31 mei, Sportcomplex Roos-
wijk te Velsen-Noord (12/05/2015) 
u15.002456;
Kermis Velserbroek, 7 t/m 11 ok-
tober, Vestingplein te Velserbroek 
(19/05/2015) u15.003066;
Avondvierdaagse, 26 t/m 29 mei, 
start- en fi nishlocatie Bredero-
de Daltonschool (19/05/2015) 
u15.003323;
Strong Viking Hills Edition, 23 
mei, Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(19/05/2015) u15.003371 

Vergaderingen gemeenteraad 28 mei 2015 
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur  Westtribune Telstar
    
2. Schoonenbergzaal A� andeling door college van motie 44 uit 2014:
  BLVC-plan 
19.30 – 21.00 uur  renovatie Lange Nieuwstraat IJmuiden en 
 toepassing BLVC-plan bij de renovatie Lange 
 Nieuwstraat en andere werken in Velsen  
3. Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur  Huisvestingsverordening Velsen 2015

PAUZE

4. Raadzaal  Raadsakkoord / raadsplanning  
21.30-23.00 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later 
tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van 
de sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over de agendapunten 1, 3 en 4 kan worden ingesproken. Om in te spreken 
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 27 mei 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij 
de raadsgri¢  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri¢  e@velsen.nl. Over de 
onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie wor-
den gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar grif-
fi e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.
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