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Vissenloop  breekt records

IJmuiden - De voorzitter van 
KWF Kankerbestrijding afde-
ling Velsen, Fred van Dam, 
kon zondagmiddag een bij-
zonder positieve mededeling 
doen op het volle finishterrein 
van het IJmuidense wande-
levenement Vissenloop. ,,De 
opbrengst van de derde Vis-
senloop heeft die van de vo-
rige twee edities veruit over-
schreden.  Bleef de teller na 
de beide vorige wandeltoch-
ten staan op zo’n 32.000 eu-
ro, de derde editie die van-
daag werd gehouden heeft 
het fantastische bedrag voor 
KWF Kankerbestrijding op-
geleverd van 38.000 euro.’’
Ook het aantal deelnemers 
nam sterk toe ten opzich-

te van voorgaande jaren, die 
gemiddeld zo’n 1.300 deel-
nemers opleverde. Afgelo-
pen zondag kwam uit de tel-
ling naar voren dat 1.850 
wandelaars aan deze der-
de editie hebben deelgeno-
men. Uit de voorinschrijvin-
gen was al gebleken dat  zich 
1.550 deelnemers hadden in-
geschreven voor de wandel-
tocht, maar op de dag zelf 
kwamen daar nog eens 300 
bij, waarschijnlijk ook vanwe-
ge de goede weersomstan-
digheden.
Mede hierdoor was het ’s 
middags op het finishterrein 
een geanimeerde en gezel-
lige bedoening. Veel familie-
leden, waarvan diverse met 

bloemen ter ere van ‘hun’ 
wandelaar en veel belang-
stellenden zorgden voor een 
fantastische sfeer waarbij de 
gebakken vis en haring, die 
overigens gratis was voor de 
wandelaars, grif van de hand 
ging. Ook de spetterende 
muziek van de band ‘Alle Tijd’ 
zorgde ervoor dat alle aanwe-
zigen het bijzonder naar hun 
zin hadden.
Gezien het succes en de ve-
le positieve reacties van de 
deelnemers aan dit wandel-
evenement heeft de organi-
satie besloten dat ook vol-
gend jaar de Vissenloop zal 
worden georganiseerd. Zie 
ook www.vissenloopijmuiden.
nl. (foto: Erik Baalbergen)

IJmuiden - Problemen met 
het parcours, een te gro-
te tijdsdruk en opgestap-
te vrijwilligers. Dat zijn de 
voornaamste redenen om 
dit jaar weer geen Pierloop 
te organiseren.

Er vinden al geruime tijd ge-
sprekken plaats tussen de 
gemeente Velsen en het orga-
nisatiecomité. Al in een vroeg 
stadium bleek dat de geplan-
de wegwerkzaamheden aan 
de Waterloolaan en Zeeweg 
voor grote problemen zouden 
zorgen. Het oostelijke traject 

van de Pierloop is daardoor 
over een lengte van ongeveer 
2,5 kilometer volledig geblok-
keerd. Daarnaast is er lande-
lijk een veel strenger beleid 
ten aanzien van veiligheid. Dit 
alles zou leiden tot zeer gro-
te ingrepen in het parcours 
en een grote toename van 
de werkzaamheden voor het 
vrijwillige organisatiecomité. 
Een deel van het comité be-
sloot daarop de taken neer te 
leggen, wat het voor de over-
gebleven vrijwilligers vrijwel 
onmogelijk maakte om bin-
nen vier maanden een groot 

hardloopevenement te orga-
niseren.
Hoofdsponsor Cornelis Vrolijk 
is onaangenaam verrast door 
de afgelasting van de Pier-
loop. Afgesproken is dat de 
Stichting Pierloop en de ge-
meente Velsen op korte ter-
mijn rond de tafel gaan om te 
praten over de editie in 2018. 
Pas als er overeenstemming 
is bereikt, beslist de direc-
tie van Vrolijk of het sponsor-
schap wordt voortgezet.
De Pierloop zou dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 9 
september.

Pierloop weer afgeblazen

De Noostraat weer open
IJmuiden - De kruising De 
Noostraat/Plein 1945/Zout-
manstraat is woensdagavond 
weer open gegaan. Dit bete-
kent dat het doorgaand ver-
keer richting Lange Nieuw-
straat weer mogelijk is. Dit 
geldt ook voor het verkeer 

van en naar de parkeerplaats 
bij Albert Heijn. De Raadhuis-
straat blijft nog wel twee we-
ken langer afgesloten voor het 
verkeer. Op dit gedeelte zijn de 
werkzaamheden nog niet af-
gerond. Doorgaand verkeer is 
hier dus nog niet mogelijk. 

Deze week in De krant!
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En 
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

advertentieverkoop: 
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

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
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast. Soms naar aan-
leiding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of bij-
zondere gebeurtenissen die 
plaatsvinden. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor 
het voormalige Zeewegzie-
kenhuis.

IJmuiden heeft bijna tach-
tig jaar lang een eigen zieken-
huis gehad: eerst het Antoni-
usziekenhuis en later het Zee-
weg Ziekenhuis. We zitten nu 
al weer ruim tien jaar zonder.
Vanaf het begin van de twintig-
ste eeuw pleiten de paters Ca-
pucijnen, die een kerk en een 
klooster runnen op de Heide, 
tevergeefs voor een onderko-
men voor de IJmuidense zie-
ken. Een gift vanuit de Duitse 
keizerlijke marine aan de ge-
meente, als dank voor de goe-
de zorgen voor de gewonde 
opvarenden van de Duitse tor-
pedoboot V69 in 1917, en be-
stemd voor ‘werken van liefda-
digheid’ in IJmuiden, heeft ook 
geen resultaat.
In 1927 wordt vanuit de Mari-
astichting in Haarlem het Anto-
niusziekenhuis geopend in de 
voormalige tuchtschool aan de 
Zeeweg. Het hospitaal wordt 
geleid door de zusters Francis-
canessen. Na de tweede we-
reldoorlog barst het Antoni-
us al snel uit haar voegen. In 
1961 besluit de gemeente tot 
de bouw van een nieuw alge-
meen ziekenhuis. In 1967 wor-
den een verpleegstersschool, 
internaat en woongebouw voor 

de technische dienst geopend.
In de jaren daarna verrijst in 
de achtertuin van het Antoni-
usziekenhuis het nieuwe zie-
kenhuis van twaalf verdiepin-
gen. Het Zeeweg Ziekenhuis 
wordt in 1971 geopend en telt 
345 bedden. Veel IJmuidena-
ren hebben dit ziekenhuis he-
laas noodzakelijk bezocht. 
Maar ook veel IJmuidenaren 
zijn op de kraamafdeling op de 
wereld, op de IJmuidense bo-
dem gezet!
Al snel komen van hogerhand 
voorstellen om het Zeeweg 
Ziekenhuis te sluiten vanwe-
ge het verwachte beddenover-
schot midden jaren 80. De be-
zuinigingen en dreigingen tot 
sluiting van kleinere ziekenhui-
zen worden met de jaren gro-
ter. Vanaf 1979 gaan het Zee-
weg Ziekenhuis en St. Joan-
nes de Deo in Haarlem samen-
werken op het gebied van spe-
cialisten. Vanaf 1986 gaan de 
Haarlemse Elisabeth Gasthuis 
en St. Joannes de Deo en het 
IJmuidense Zeeweg Zieken-
huis verder samenwerken. In 
1991 fuseren zij tot het Ken-
nemer Gasthuis. Het Zee-
weg Ziekenhuis wordt: ‘Ken-
nemer Gasthuis locatie Zee-
weg’. Intussen wordt het ‘Zee-
weg’ verder uitgekleed. In 1996 
stopt de 24-uurs zorg. In het-
zelfde jaar wordt nog wel een 
huisartsenkliniek geopend. De 
dreigende sluiting leidt tot fel-
le weerstand en acties on-
der personeel, lokale politiek 
en bevolking. Maar de strijd is 
tevergeefs; in 2006 wordt het 
Zeeweg definitief gesloten en 
in 2007 wordt het gesloopt. 
Voor een ziekenhuisbed moet 
de IJmuidenaar nu naar Bever-
wijk, Haarlem-zuid, Hoofddorp 
of zelfs verder weg...

Provinciaal geld 
voor herinrichting 

Waterloolaan/Zeeweg
Velsen - De provincie Noord-
Holland investeert 10 miljoen 
euro in lokale verkeersprojec-
ten die de verkeersveiligheid 
verbeteren. Daarvan gaat bij-
na 2,7 miljoen euro naar onze 
regio.
Gedeputeerde Staten heb-
ben dit jaar vooral subsidie be-
schikbaar gesteld voor het aan-
leggen van vrijliggende fiets-
paden, rotondes en verhoogde 
plateaus bij kruisingen. 
Zo is er onder andere een sub-
sidiebedrag van 630.000 eu-
ro toegekend voor de herin-
richting van de Waterloolaan 
en Zeeweg in Velsen. Ook is de 

subsidieaanvraag voor de aan-
passingen Velserstraat in Haar-
lem gehonoreerd en is er geld 
toegekend aan de reconstruc-
tie van fietspaden en kruispun-
ten bij de Spoorsingel in de ge-
meente Beverwijk.
De provincie Noord-Holland 
stelt ieder jaar subsidie be-
schikbaar voor de verbetering 
van de infrastructuur op ge-
meentelijke wegen en wegen 
van waterschappen. 
Projecten die bijdragen aan de 
verbetering van de verkeersvei-
ligheid van de omgeving ko-
men voor de subsidie in aan-
merking.

Velserbroek - Het NK Fly-
boarden vindt dit jaar plaats 
op de Westbroekplas bij Vil-
la Westend. Op zaterdag 3 ju-
ni  komen de beste flyboar-
ders naar Velserbroek om te 
bepalen wie de nationale ti-
tel in de wacht sleept. Spe-
ciale gast is DJ Gregor Salto. 
Het NK Flyboarden duurt van 
11.00 tot 18.00 uur. De toe-
gang is gratis.
Flyboarden geldt als één van 
de meest sensationele spor-
ten van dit moment. Dankzij 
een krachtige jet stream ko-
men flyboarders tot wel 20 
meter hoog en duiken zij als 
een dolfijn in het water. 
Tijdens het NK wordt in drie 
categorieën gestreden om 
de Nederlandse titel. De kids 
verschijnen om 11.00 uur aan 
de start, gevolgd door de da-
mes (12.00 uur) en de heren 
(13.00 uur). Vanaf 15.00 uur 
komen de flyboarders uit de 
Interleague in actie. 
Het NK wordt om 16.00 uur 
afgesloten met een specta-

culaire eindshow en de hul-
diging van de winnaars. Spe-
ciale gast is de internationaal 
bekende DJ Gregor Salto. Hij 
draait van 17.00 tot 18.00 uur 
op het strand aan de West-
broekplas.
Het NK Flyboarden wordt ge-
organiseerd door de Flyboard 
Stichting Nederland in sa-
menwerking met Villa Wes-
tend. De FSN is opgericht 
door Sky Watersports, Fly-
boardTeam Nederland, Fly-
boardforU, Fly Hero en Fly-
board Nederland. De stich-
ting heeft als doel om de 
sport te promoten, de fly-
boardwereld samen te bren-
gen en het niveau van het fly-
boarden in Nederland te sti-
muleren en te laten groeien.
Bij Villa Westend kan het he-
le jaar worden geflyboard. 
Met de Westerbroekplas en 
een privéstrand pal voor de 
deur bieden zij een zeer di-
vers aanbod (water)activitei-
ten. Kijk voor meer informatie 
op www.villawestend.nl. 
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26 MEI
Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Birds of a 
Feather’, solo-tentoonstelling 
Heddy-John Appeldoorn. Ge-
opend donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 
13.00 tot 17.00 uur.
Zeehavenmuseum extra ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Peter Pot, meest beroem-
de trekzakspeler in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

27 MEI
Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Birds of a 
Feather’, solo-tentoonstelling 
Heddy-John Appeldoorn. Ge-
opend donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. Tentoon-
stelling ‘95 Jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur. Motordraaimiddag van 
13.00 tot 17.00 uur.
LBR Toernooi bij VVH, Van 
Aartssportpark in Velser-
broek. Aanvang 13.00 uur.
Bijeenkomst over de huidige 
discussie rond ‘voltooid leven’ 
in de ontmoetingsruimte bij 
de Dorpskerk in Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur.

28 MEI
Religieuze bijeenkomst met 
drs. Katrijne Bezemer in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
over Tata Steel. Vertrek 10.45 
uur vanaf station Velserbosch.

Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Birds of a 
Feather’, solo-tentoonstelling 
Heddy-John Appeldoorn. Ge-
opend donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro. En Bro-
cantebeurs.
Corvetteclub op het KNRM-
terrein, Haringkade in IJmui-
den. Verschllende Corvet-
tes aanwezig tussen 11.00 en 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. Tentoon-
stelling ‘95 Jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 
13.00 tot 17.00 uur.
Opening expositie Jaap 
Hoeksma en Louis ‘t Hart in 
Raadhuis voor de kunst, To-
renstraat 7 Velsen-Zuid. Aan-
vang 15.00 uur. Expositie is te 
zien tot 25 juni.
Studenten van Conserva-
torium Amsterdam in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Optreden LEFF in Café Bart-
je, Hoofdstraat Santpoort-
Noord. Van 17.00 tot 21.00 uur.

29 MEI
Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.

30 MEI
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 

12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Energiek Vel-
sen presenteert ‘Before The 
Flood’. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘We remember Elvis Presley’. 
Aanvang 20.15 uur.

31 MEI
OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. Tentoon-
stelling ‘95 Jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Poep-
goed/Scheid Goed. Vanaf 3 
jaar. 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen 13.30 – 15.30 
uur kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartij-
tje. Kosten 6,- per kind. Opge-
ven via carla_schut@hotmail.
nl of 06-26038252, dit kan tot 
uiterlijk de dinsdag ervoor tot 
18.00 uu

1 JUNI
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Birds of a 
Feather’, solo-tentoonstelling 
Heddy-John Appeldoorn. Ge-
opend donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.
Rouwspreekuur bij Alice 
Loeters persoonlijke uitvaart-
zorg in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12 Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 
uur.
Pinkstertentoonstelling bij 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Geopend tussen 
11.00 en 18.00 uur.
Houdt inbrekers buiten de 
deur! Wijkplatform IJmuiden-
Zuid organiseert i.s.m. de po-
litie, woningbedrijven en ge-
meente een Voetstapactie. 
Loop mee van 19.00 tot 21.00 
uur. Start bij de Spil.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Liedjes-van-
kantiealbum van An & Jan 
Rot. Aanvang 20.30 uur.

▲

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Zaterdag 27 mei 
wordt van 09.00 tot 16.00 
uur een gezellige snuffel-
markt geouden op de Lange 
Nieuwstraat. Er zijn weer veel 
kramen die vol liggen met 
van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil 
verkopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer informa-
tie of reserveringen voor een 
kraam naar 0255-533233 of 
06-10475023. De volgende 
markten zijn op 10 juni, 15 
juli, 12 augustus en 16 sep-
tember.

Snuffelmarkt

Holleman en HBB Groep 
ontwikkelen Hofgeest West
Velserbroek - Holleman 
Santpoort heeft HBB Groep 
benaderd voor de locatie Hof-
geest West in Velserbroek. 
Samen gaan deze twee au-
thentieke familiebedrijven - 
Holleman Santpoort als ont-
wikkelaar en HBB Groep als 
ontwikkel- en bouworganisa-
tie - aan de slag met de ont-
wikkeling en realisatie van 
circa 190 woningen aan de 
westzijde van Broekeroog.
Het terrein dat bekend staat 
als Hofgeest West ondergaat 
de komende jaren een wa-
re metamorfose. Het is voor 
het dorp een krachtige loca-
tie met in de directe nabijheid 
scholen, winkels, zorgvoor-
zieningen en meerdere uit-
valswegen. Er komen tussen- 
en hoekwoningen, twee-on-
der-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen. 
Directeur Holleman Sant-
poort Cees van der Horst is 
trots op de samenwerking 
met HBB. ,,Als team gaan 
wij dit project ontwikkelen 
tot een nieuwe wijk voor Vel-
serbroek. In de wijk komen 
aan de Hofgeesterweg vrij-
staande woningen en aan 
de buitenrand twee-onder-
een kap- en vrijstaande wo-

ningen, het middengebied zal 
hoofdzakelijk uit rij- en hoek-
woningen bestaan.”
HBB Groep is een ontwik-
kel- en bouworganisatie uit 
Heemstede en zeer bekend 
met deze locatie. ,,Wij zijn 
trots op dit project op deze 
prachtlocatie, waarbij we dit 
gebied geschikt gaan maken 
voor de bewoners van Vel-
serbroek, er is grote schaars-
te op de markt en veel vraag 
naar nieuwe woningen in de-
ze regio,” aldus Martijn van 
de Poll, directeur HBB Groep. 
,,Ons doel is om samen een 
fijne nieuwe woonomge-
ving te realiseren. Een wijk 
die goed aansluit bij de wen-
sen van de nieuwe bewoners, 
maar die ook aansluit bij Vel-
serbroek.” Samen met de ge-
meente Velsen kan het ont-
wikkelteam nu in volle vaart 
vooruit.
De wijk wordt groen opge-
zet en zal stedenbouwkun-
dig dienen ter afronding van 
de westkant van Velserbroek. 
Op dit moment worden de 
plannen getoetst door de 
gemeente Velsen. Naar ver-
wachting zullen de eerste 
woningen volgend jaar in 
verkoop gaan.
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The Piercing Shop 
viert eerste verjaardag
IJmuiden – De eerste ver-
jaardag is wel een feest-
je waard, vindt eigenares-
se Donna Voorting van The 
Piercing Shop IJmuiden. 
Dus wordt op 1, 2 en 3 ju-
ni 20 procent korting gege-
ven op het volledige assor-
timent én op het zetten van 
piercings.
Donna: ,,Hygiëne is bij pier-
cing heel belangrijk. De 
zaak is dan ook goedge-
keurd door de GGD.  Men-
sen kunnen erop vertrou-
wen dat piercings steriel 
worden ingezet en dat er 
goede nazorg is. Daarnaast 
hecht ik veel waarde aan 
klanten en tevredenheid.’’ 
The Piercing Shop heeft 
een ruim assortiment pier-
cings. Bijzonder is dat Don-

na ook haar eigen custom-
plugs maakt voor mensen 
die hun oren gestretched 
hebben. Daarbij is eigen 
inbreng ook mogelijk. Kijk 
voor de mogelijkheden op 
de website.
Piercen mag voor kinde-
ren vanaf 12 jaar met ou-
ders erbij. Vanaf 16 jaar 
mag het ook zonder ouders, 
maar neem altijd een geldig 
identiteitsbewijs mee. 
The Piercing Shop is te vin-
den aan Kennemerlaan 163 
in IJmuiden. Openingstij-
den zijn: dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 11.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag 
tot 17.00 uur. Bel voor infor-
matie met 0255-751371. Zie 
ook www.thepiercingsho-
pijmuiden.nl.

Driehuis - Strawberries 
Dames 1 kan zondag kam-
pioen worden. Er moet dan 
wel gewonnen worden van 
directe concurrent Room-
burg. 
Met nog drie wedstrijden te 
gaan heeft de thuisploeg vijf 
punten voorsprong op de 
nummer 2. Mocht het zon-

dag niet lukken om te win-
nen, dan heeft de ploeg van 
Wilmer van Dijk nog twee 
kansen om alsnog promotie 
naar de tweede klasse af te 
dwingen. 
De kampioenswedstrijd be-
gint om 12.45 uur. Publiek 
is van harte welkom! (foto: 
Rik Kors)

Pinkster-
tentoonstelling 

Jan Makkes
Velserbroek - Vanaf Hemel-
vaartsdag 25 mei tot en met 
Tweede Pinksterdag 5 juni is 
de Pinkstertentoonstelling. 
U kunt dan dagelijks tussen 
11.00 en 18.00 uur de pitto-
reske boerderij gratis bezoe-
ken. Er is een kleurrijke ex-
positie van de werken van 
kunstschilder Jan Makkes 
in zijn Museumboerderij aan 
Hofgeesterweg 22a in Velser-
broek.

Nils Duurkoop fietst in 
Tanzania voor Amref
IJmuiden - Begin oktober 
gaat Nils Duurkoop (36) sa-
men met nog 105 andere 
deelnemers 400 kilometer en 
4.000 hoogtemeters fietsen 
in Tanzania. De zes dagen 
durende Africa Classic wordt 
verreden rondom de voet van 
de Kilimanjaro. Naast de uit-
daging en de geweldige er-
varing wordt de fietstocht 
mede georganiseerd om 
sponsorgeld op te halen voor 
Amref Flying Doctors. Dit is 
een internationale organisa-
tie die zich inzet voor behoud 
van gezondheid en voorko-
men van ziekte in Afrika. 
Om dit avontuur conditio-
neel aan te kunnen wordt er 
door Nils nu al flink getraind 
op zijn nieuw aangeschafte 
mountainbike. Sinds zijn in-
schrijving voor deze fietstocht 
fietst Nils één tot twee keer 
per week vanuit IJmuiden 
naar zijn werk in Aalsmeer. 
De afstand naar zijn werk (30 
km enkele reis) en het vroe-
ge opstaan, weerhielden hem 
er eerder van om de fiets te 
pakken. Nu is hij meer dan 
ooit gemotiveerd om fietsend 
naar Aalsmeer te gaan. Daar-
naast traint hij elke woens-
dagavond mee bij de MTB-
club in Spaarnwoude. 
Buiten deze noodzakelijke 
wekelijkse fietstrainingen om 

de conditie op pijl te krijgen, 
is het ook nog een hele uit-
daging om voldoende spon-
sors te werven. Om mee te 
mogen doen met de Africa 
Classic dient iedere deelne-
mer namelijk een sponsor-
bedrag van tenminste 5.000 
euro op te halen voor Amref 
Flying Doctors. Dit sponsor-
bedrag is als het ware je ‘tic-
ket’ voor deelname. 
Meer weten over de Africa 
Classic of Amref direct spon-
soren via de fietstocht van 
Nils? Kijk dan op www.afri-
caclassic.nl/nils-duurkoop.

Sportieve 
Peuter 2-daagse 

bij Partou
Santpoort-Zuid - Voor som-
mige scholen is het net ge-
weest, maar voor anderen 
is het bijna zover: de avond-
4daagse! Basisschoolkinderen 
lopen vier avonden 5 kilome-
ter in groepen en worden de 
laatste avond feestelijk ont-
haald. De peuters lopen ook 
graag mee, maar zijn hier nog 
nét iets te klein voor. Daarom 
organiseert Partou speciaal 
voor hen de Peuter 2-daagse!
Partou kinderdagverblijf aan 
de Wüstelaan in Santpoort- 
Zuid heeft 22 en 23 mei met 
de peuters een wandeltocht 
gelopen van ongeveer 1,5 ki-
lometer lang! Zij liepen in het 
bos bij de vestiging, om sa-
men te ontdekken en samen 
te bewegen. Voorafgaand aan 
de wandeling werd er een 
warming-up gehouden met 
alle kinderen om vervolgens 
per groep van start te gaan 
met de 2-daagse. Onderweg 
zijn er stempels verzameld en 
uiteraard werden de peuters 
feestelijk onthaald bij de fi-
nish. Met deze knappe pres-
tatie hebben zij een mooie 
medaille en een ijsje verdiend. 
Het waren twee geslaagde en 
gezellige middagen. Op naar 
volgend jaar.

Santpoort-Noord - Vanes-
sa’s Reisbureau heeft een 
naam hoog te houden wat 
cruises betreft. Als cruise-
specialist kent ze als geen an-
der de wereld van het cruisen. 
In de 25 jaar dat ze reizen ver-
koopt heeft ze al vele cruise-
schepen gezien en nog veel 
meer plaatsen bezocht waar 
je tijdens je cruisevakantie 
aanlegt. 
Al die kennis heeft Vanessa 
nu verwerkt in zes handige 
inspiratiegidsen. In tegenstel-
ling tot een gebruikelijk crui-
segids vind je hierin in het kort 
de plaatsen beschreven die je 
kunt gaan bezoeken per ge-
bied. Zo zijn er de Noord- en 
Zuid-Europa gidsen, de Cara-
iben en drie andere regio’s op 
de wereld. Je leest hierin met-
een wat de beste tijd is om er 
heen te gaan, krijgt een over-
zicht van de beschikbare re-
derijen en allerlei tips.
Wanneer je nadenkt over een 
cruise of als je vaker gecrui-
sed hebt en wilt weten wat 

er nog meer te zien valt: ga 
dan langs in Hoofdstraat 224 
in Santpoort-Noord en neem 
een of meer gidsen bij de 
cruise-specialist van Velsen 
mee.
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Gert stapt uit DA Ritskes

‘Nu is het goed’
IJmuiden - Gert Ritskes gaat 
met pensioen. De eigenaar van 
DA Ritskes aan de Frans Nae-
reboutstraat gaat 1 juli door als 
bandagist voor de elastische 
kousen en laat zijn winkel in 
vol vertrouwen achter aan zijn 
enthousiaste team. Ook al zou 
het familiebedrijf volgend jaar 
100 jaar bestaan, toch kan 
Gert Ritskes met vol overtui-
ging zeggen: ,,Nu is het goed.’’ 
Er is een koper gevonden die 
DA Ritskes als investering 
voortzet. Dankzij deze ‘gro-
te speler’ zullen de producten 
in de winkel straks goedkoper 
zijn dan bij de ‘concullega’s’, 
terwijl het voltallige team kan 
aanblijven. Ook de collega’s 
boven de winkel blijven waar 
ze zijn, de schoonheidssalon, 
de chiropraktiker en de na-
tuurgeneeskundige. Een win/
win-situatie dus.
,,Mijn veerkracht wordt min-
der’’, zegt Gert eerlijk. ,,Zakelijk 
wordt het voor iedereen moei-
lijker en nu kan ik een goedlo-
pende zaak achterlaten die zal 
worden gerund door een fan-
tastisch team. Ik stop niet he-
lemaal met werken en zal re-
gelmatig in de winkel ko-
men, want ik blijf samen met 
schoondochter Anne Bakker 
actief met het aanmeten van 
de elastische steunkousen, in 
een regio van Bennebroek tot 
Castricum. Afspraken maken 
kan gewoon in de winkel.’’
In 1918 werd de zaak aan de 
Frans Naereboutstraat begon-
nen door de opa van Gert. La-
ter namen zijn ouders de zaak 
over en sinds 1978 is Gert het 
hart van Ritskes, wat al snel 
DA Ritskes werd. Hij had toen 
al ervaring opgedaan bij Por-
tegies Castricum, een mo-
derne drogisterijketen waar 

hij snel carrière maakte. Toch 
koos hij ervoor om samen met 
zijn vrouw Sandra het familie-
bedrijf in IJmuiden over te ne-
men. ,,Ik begon al gauw met 
kortingen, sloot me aan bij 
DA en heb in de loop der ja-
ren een paar keer de zaak ver-
bouwd en vergroot. Eind tach-
tiger jaren kwam natuurge-
neeskundige Bloem praktijk 
houden in de zaak. Dat trok 
mensen uit heel Nederland. 
Ik zag de bijzondere resulta-
ten die hij boekte en ben op 
zijn aanraden zelf een oplei-
ding als natuurgeneeskundige 
begonnen. Ik wilde geen eigen 
praktijk maar heb mijn kennis 
wel altijd gebruikt om de klan-
ten in de winkel te helpen met 
hun gezondheid. Door de jaren 
heen heb ik mijn kennis over-
gedragen aan de dames in de 
winkel, maar zij hebben op 
hun beurt ook allerlei opleidin-
gen gedaan, voor drogist, op 
het gebied van vitaminen en 
orthomoleculaire kennis.’’ 
Nog steeds zijn er producten 
van Bloem te koop bij DA Rits-
kes, naast andere bijzondere 
producten die Gert een aan-
vulling vindt op het reguliere 
assortiment, zoals (sport)ban-
dages en natuurproducten. 
Heel belangrijk in de winkel is 
de klantvriendelijkheid. Bijna 
iedereen wordt met zijn naam 
begroet en er is altijd een luis-
terend oor en dat zal zeker ook 
zo blijven.
Op vrijdagmiddag 30 ju-
ni is vanaf 15.00 uur het af-
scheid van Gert Ritskes. Klan-
ten zijn dan van harte welkom 
voor een gezellig drankje. Op 
de foto vanaf links: Annema-
rie, Wendy, Marjo, Wilma, Car-
men, Gert en zijn schoondoch-
ter Anna.

Rondleidingen op boor-
platform Paragon C463
IJmuiden - Bezoekers van het 
Havenfestival IJmond kunnen 
een kijkje nemen aan boord 
van de Paragon C463. Dit in-
drukwekkende boorplatform 
ligt in de Vissershaven en is 
één van de eyecatchers van 
het festival op zaterdag 17 en 
zondag 18 juni.
Kaarten voor de rondleidin-
gen zijn vanaf zaterdag 27 mei 
12.00 uur te bestellen via de 
website www.havenfestivalij-
mond.nl. 
Per ticket wordt 1,50 euro ser-
vicekosten in rekening ge-
bracht. Op het boorplatform 
zijn maximaal 720 bezoekers 
welkom, verdeeld over twee 
festivaldagen. De rondleidin-
gen duren circa 20 minuten en 
worden verzorgd door de me-
dewerkers van Paragon Off-
shore.
Paragon C463 is een zelfhef-
fend boorplatform dat gebruikt 
wordt om naar gas en aard-
olie te boren in ondiep water. 
Op locatie worden de poten op 
de zeebodem geplaatst waar-
na het eiland zich langs deze 
poten hydraulisch omhoog be-
weegt om bij slecht weer geen 
hinder te hebben van de gol-

ven. Door de lage olieprijzen is 
er op dit moment minder vraag 
naar booreilanden. Daarom 
ligt dit eiland tijdelijk in de Vis-
sershaven.
Vele honderden mensen heb-
ben sinds begin mei gestemd 
voor de fotowedstrijd van Ha-
venfestival IJmond. Stemmen 
kan nog tot 31 mei 18.00 uur 
via www.facebook.com/ha-
venfestival. De foto’s staan in 
vijf albums die elk een catego-
rie vertegenwoordigen: visse-
rij, strand, scheepvaart, omge-
ving en havens. 
De winnende foto’s worden 
afgedrukt op bouwhekdoe-
ken die tijdens het Havenfes-
tival verspreid over de kade te 
zien zijn. Daarnaast mogen de 
winnaars het bouwhekdoek 
met hun foto na afloop mee 
naar huis nemen en worden 
de nummer 1 foto’s afgedrukt 
op een ansichtkaart.
De fotowedstrijd wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
gemeente Velsen (IJmuiden 
Rauw aan Zee), de foto-Face-
bookpagina Een IJmuidenaar 
Leeft en Friso Huizinga Com-
municatie. (foto: Erik Baalber-
gen)

Verbeterplan voor Veilig 
Thuis Kennemerland
Regio - ‘De kwaliteit van Vei-
lig Thuis Kennemerland is ma-
tig’, zo concludeerden de in-
specties Jeugdzorg en Ge-
zondheidszorg onlangs na on-
derzoek. Veilig Thuis Kenne-
merland is het nieuwe advies- 
en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishande-
ling voor de gehele regio dat 
is gevestigd in Haarlem. De 
kritiek richt zich vooral op de 
onderzoeken na de melding 
en de monitoring per situatie. 
De richtlijnen voor het intern 
werkproces worden deels nog 
onvoldoende nageleefd of de 
werkzaamheden worden on-
voldoende geregistreerd. Dat 

heeft ook te maken met de 
werkdruk en het feit dat het 
gaat om een nieuwe organisa-
tie in opbouw. Intern zal daar-
om meer worden gestuurd op 
naleving van de vastgelegde 
afspraken.
De inspectie was wel tevreden 
over de beoordeling welke in-
zet nodig is na een melding, de 
veiligheidsafspraken, de sa-
menwerking met partners en 
de zorgvuldigheid van de on-
derzoeken. Nog voor de zomer 
wil men goede samenwer-
kingsafspraken maken met el-
ke gemeente, zodat de lokale 
hulpverleners de juiste onder-
steuning kunnen bieden. 

Velsen - Het bestaande Ver-
huis- en Gevelfonds wordt 
omgezet in Winkelfonds Vel-
sen. Het fonds dat werd op-
gezet om de middenstand aan 
de Lange Nieuwstraat te on-
dersteunen, wordt nu anders 
ingezet. De Regionale Detail-
handelsvisie IJmond wordt de 
basis van Winkelfonds Velsen. 
De bedoeling is om de kansrij-
ke winkelcentra in Velsen ster-
ker en compacter te maken. 
De IJmondvisie is tot stand 
gekomen met de gemeente-
raden van Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen. Er is gekozen 
voor het versterken van 20 van 
de bestaande 30 winkelcen-
tra (in de IJmond). Daarvan 
zijn negen locaties in Velsen, 
waarvan twee hoofdwinkel-
gebieden: IJmuiden centrum 
en Santpoort-Noord. Daar-
naast een groot dorpscen-
trum in Velserbroek, twee klei-
ne dorpscentra: Velsen-Noord 
en Santpoort-Zuid; een bood-
schappencentrum op het Zee-
wijkplein, een bedrijvenloca-
tie op de Broekerwerf in Vel-
serbroek en twee a-typische 
winkelcentra: aan de Halkade/ 
Vissershaven en Kennemer-
laan IJmuiden. Voor elk gebied 
zijn speciale doelen opgesteld 
om de centra aantrekkelijker 
en herkenbaarder te maken. 
Instrumenten als herinrichting, 
begeleiding door een win-
kelloods, de subsidie van het 
Winkelfonds en nieuw beleid 
moeten dit gaan realiseren.

Nieuw 
Winkelfonds 

Velsen

Velsen - Binnenkort wordt 
begonnen met werkzaamhe-
den voor de herinrichting en 
groot onderhoud aan de Wa-
terloolaan, kruising Zeeweg 
en de Heerenduinweg tot aan 
het zwembad. Het gaat niet 
alleen om nieuwe wegverhar-
dingen. Tegelijkertijd wordt de 
verkeerssituatie verbeterd. Op 
het kruispunt Waterloolaan/
Minister van Houtenweg/Zee-
weg komt een rotonde met 
vrijliggende fietspaden nabij 
de oversteek met de busbaan. 
Deze oversteek wordt beter 
vorm gegeven en het fiets-
pad langs de busbaan krijgt 
een betere aansluiting. In dit 
gebied worden bovendien de 
bushaltes verplaatst. Er is een 
bedrag van ruim 1,5 miljoen 
euro uitgetrokken voor alle 
aanpassingen. 

Groot 
onderhoud 

Waterloolaan
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Dagje uit met OIG-IHD
Velsen - Honderdvijftig ou-
deren, begeleid door 24 OIG-
IHD-vrijwilligers en vier Rode 
Kruis-medewerkers, hebben 
woensdag 17 mei een mooie 
dagtocht gemaakt met OIG-
IHD. Na met de bekende bus-
jes te zijn opgehaald bij de di-
verse verzorgingshuizen of 
vanaf de huisadressen, wer-
den alle deelnemers verzameld 
bij de Abeel. Vandaar werd ie-
dereen verdeeld over 4 grote 
touringcars, waarvan 2 met lift 
en geschikt voor rolstoelver-
voer, terwijl één eigen kleine 
rolstoelbus mee reed om een 
gaste in een grote elektrische 
rolstoel met hulphond ook de 
gelegenheid te bieden om mee 
te gaan.
Vanaf de Abeel ging de tocht 
eerst naar Voorschoten, waar 
bij van der Valk de koffi e en 
gebak klaar stond. Vandaar 
werd er verder gereden langs 
het Westland naar het eind van 
de Nieuwe Waterweg bij Hoek 
van Holland, waar naast de 
Maeslantkering de rondvaart-
boot Ameland klaar lag.
Met hulp van alle begeleiders 
lukte het om de hele groep re-

delijk snel aan boord te krijgen, 
zodat de tocht langs de havens 
en de 2e Maasvlakte kon be-
ginnen. Al varende werd er een 
broodjes lunch geserveerd, 
terwijl de kapitein vertelde wat 
er links en rechts te zien was. 
Aan het eind van de mid-
dag werd er weer afgemeerd 
en kon de begeleidingsstaf 
aan krachttraining gaan doen 
door alle rolstoelers en ook de 
slecht ter been zijn de gasten 
de hoge helling naast de Mae-
slantkering op te rijden. Een 
heet klusje op een heel mooie 
dag. Daarmee was de dag nog 
niet afgelopen, want op de te-
rugreis wachtte er nog een di-
ner bij De Zoete Inval voor-
dat het hele gezelschap rond 
21.00 uur weer terug was bij 
de Abeel. Daarna werden alle 
gasten of afgehaald of met de 
OIG-IHD busjes naar huis ge-
bracht. 150 ouderen hebben 
hiermee, mede met het mooie 
weer, een prachtige dag geno-
ten, die deels bekostigd is uit 
de opbrengst van de kleding, 
die in de bekende ondergrond-
se OIG-IHD kledingcontainers 
wordt gestort.

Oude schoollokalen 
worden sociale 
huurwoningen

IJmuiden - Aan de Kanaal-
straat in IJmuiden heeft wo-
ningcorporatie Velison Wo-
nen onlangs twee niet meer 
in gebruik zijnde schoollo-
kalen verbouwd tot twee rui-
me sociale huurwoningen. 
Maandag 15 mei ontving de 
eerste bewoner de sleutel 
van zijn drie-kamer woning. 
Beide woningen met uitzicht 
op het Noordzeekanaal be-
vinden zich op de begane 
grond en zijn gelijkvloers. 
Om die reden zijn de wonin-
gen uitermate geschikt voor 
ouderen en mensen die een 
aangepaste woning nodig 

hebben. De twee huurwonin-
gen maken deel uit van het 
appartementencomplex ‘De 
Tender’ waarin ook 8 koop-
woningen zijn gevestigd.  
Kim Hexspoor projectleider 
van Velison Wonen is uiter-
mate trots op het resultaat 
van de verbouwing. ,,Toen 
duidelijk was dat het pand 
niet meer als bedrijfsruimte 
gebruikt zou worden, moes-
ten we op zoek naar een 
nieuwe bestemming. Met de-
ze betaalbare huurwonin-
gen voegen we weer twee 
mooie woningen toe voor on-
ze doelgroep.”

Driehuis - Roofvogels en 
voetbal, eigenlijk geen com-
binatie zou je zeggen. Na-
tuurlijk, bij Go Ahead kennen 
we de Eagles, ooit als toe-
voeging bedacht door trainer 
Barry Hughes. 
Bij Vitesse laten ze voor de 
wedstrijd een heuse zee-
arend rondvliegen maar dat 
haalt het natuurlijk niet bij 
Velsen waar tijdens een de-
monstratie een echte Ameri-
kaanse woestijnbuizerd over 
een handvol kleine voetbal-
lers scheert, voetballers die 
zich daarvoor vrijwillig be-
schikbaar hadden gesteld. 
Eng? Ja, maar dat laten ze 
natuurlijk niet merken. 
Velsen is toch een voetbal-
club? Juist, ja. De roofvogels 
vormden het pauzeprogram-
ma van Velsen&Friends een 
intussen jaarlijkse feestdag 
waar jeugdspelers, ouders en 
niet te vergeten vriendjes en 
vriendinnetjes afgelopen za-
terdag een gezellige sport- 
en speldag beleefden. In de 
ochtend waren de kleinsten 
aan de beurt. Een springkus-

sen hoort daar natuurlijk bij, 
er was limonade en de kin-
deren smulden van door ou-
ders gebakken taart en ook 
de suikerspin ontbrak niet. 
Uiteraard werd er ook – sa-
men met een aantal ouders - 
een potje gevoetbald waarbij 
sommige spelertjes behalve 
door hun spel ook nog opvie-
len omdat ze zich eerst fraai 
hadden laten schminken.  
Ook was er een ruilbeurs 
voor sportkleding, altijd han-
dig als je kinderen weer iets 
gegroeid zijn.
In het middagprogramma 
hielden de O13, O15 en O17 
zich bezig met o.a. doelschie-
ten tegen een snelheidsme-
ter en een voetbalwedstrijd 
waarbij de spelers zich in een 
bijna manshoge ballon kon-
den meten met hun tegen-
standers, een hilarisch ge-
beuren waarbij velen omver 
gekegeld werden zonder de 
kans een blessure op te lo-
pen. Conclusie:  een gezelli-
ge familiedag dus bij de club 
uit Driehuis. Volgend jaar ge-
woon in de herhaling.

Dag van de Duurzame 
Noordzeevis

IJmuiden - Op de Dag van 
de Duurzame Noordzee-
vis draaide in IJmuiden alles 
om vis. Het publiek was ver-
rast om te zien hoeveel soor-
ten vis leven in de Noordzee. 
In de vishal en op de schepen 
was het druk met bezoekers. 

Hoe de visvangst is gemo-
derniseerd was te zien op de 
MDV1 Immanuel uit Urk. Dit 
schip wordt als pilot gebruikt 
voor andere vissersschepen. 
Tijdens deze dag was er na-
tuurlijk ook volop vis te proe-
ven. (foto: Erik Baalbergen)

Nederlands 
kampioen 2017 

Pencak Silat
Santpoort-Noord - De Witte 
Tijgers van Dschen Dui hebben 
weer een Nederlands kampi-
oen. In de drukke examenpe-
riode zijn ze afgereisd naar de 
Open Nederlandse Kampioen-
schappen Jeugd en Junioren in 
Hoogeveen. Vincent Fabris had 
de coaching weer voor zijn re-
kening genomen, en ook Pe-
ter Schutten, de stijlleider, was 
aanwezig als scheidsrechter 
(wasit). De poule waarin Robin 
Vogel meespeelde was met vijf 
strijders goed gevuld en men 
kon zich opmaken voor weer 
een aantal spannende momen-
ten. De eerste wedstrijd verliep 
geheel zonder problemen en zo 
kon Robin heel snel gas terug-
nemen om energie te sparen 
en blessures te voorkomen, de 
eerste hobbel was overtuigend 
genomen. Robin werd voor zijn 
tweede partij jammergenoeg 
uitgeloot vanwege een oneven 
aantal spelers. Dan maar ge-
lijk de fi nale in want dat was 
ook het doel waarvoor ze wa-
ren gekomen. In de fi naleseries 
was Robin als negende aan de 
beurt om te knokken voor de 
titel van Nederlands kampioen 
in zijn gewichtsklasse. De fi na-
le was een hele mooie partij. 
De eerste ronde ging behoor-
lijk gelijk op en daarmee was 
Robin zichtbaar niet blij. Na di-
verse tactische wijzigingen die 
Vincent had doorgegeven ging 
het een stuk beter en de twee-
de ronde stond dan ook snel op 
zijn naam. De derde ronde kon 
Robin overtuigend doordruk-
ken en met een paar mooie 
scharen en vegen was de klus 
geklaard en hebben ze in de 
vereniging weer een Neder-
landse kampioen waar we be-
hoorlijk trots op zijn. Meer we-
ten over Pencak Silat? Op 11 
juni organiseert Perisai Putih 
een open Seni festival in de OG 
Hal in Haarlem. Hier kunt u veel 
mooie demonstraties zien van 
verschillende stijlen. Interesse? 
Zoek op facebook: Seni festival 
Haarlem of ga langs bij Dschen 
Dui aan de Wüste-laan 79. Zie 
ook www.dschendui.nl.
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School’s cool IJmond 
zoekt thuismentoren

Velsen - School’s cool 
IJmond is voor komend 
schooljaar nog hard op zoek 
naar enthousiaste vrijwilli-
gers die zich als thuismen-
tor willen inzetten voor brug-
klassers die door persoonlij-
ke omstandigheden een gro-
ter risico lopen op schooluit-
val. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan een moeilijke thuissitua-
tie of een taalachterstand. 
Met een tot twee uur bege-
leiding per week maken de 
vrijwilligers voor deze leerling 
een wereld van verschil. 
De stap van de basisschool 
naar de brugklas is groot. 
Voor de leerlingen die wor-
den aangemeld bij School’s 
cool is deze stap nog gro-
ter. De thuismentoren van 
School’s cool helpen hun pu-
pillen vanaf het einde van  
groep acht voor ongeveer an-
derhalf jaar om deze stap en 
daarmee het risico op school-
uitval te verkleinen. Het is be-
langrijk dat een mentor affi -
niteit heeft met de school-
gaande jeugd, maar onder-
wijservaring of zelf kinderen 
hebben is niet nodig. En de 
leeftijd kan variëren van 18 
tot 88 jaar.
De vrijwilligers krijgen voor-
afgaand aan het mentor-

schap op twee avonden in 
juni een training, waarna ze 
gekoppeld worden aan een 
leerling. Gedurende het men-
toraat, dat na de zomerva-
kantie start, wordt onder-
steuning geboden door de 
coördinator. Ook zijn er re-
gelmatig bijeenkomsten ot 
waar ervaringen kunnen 
worden uitgewisseld. 
Voor komend schooljaar wor-
den in Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk nog vrijwilligers 
gezocht. Deze vrijwilligers 
zien erop toe dat de leerling 
lekker in zijn vel zit en vol-
doende tijd aan zijn huiswerk 
besteedt. Zij geven hem of 
haar en de ouder(s) tips en 
adviezen en ze oefenen met 
zelfstandig leren.
School’s cool is ook op zoek 
naar bedrijven en onderne-
mers, die hun werknemers 
willen stimuleren om dit vrij-
willigerswerk te verrichtten. 
Bijvoorbeeld door de men-
toren de gelegenheid te bie-
den om de begeleiding van 
de leerlingen (deels) in hun 
werktijd te doen. Dit kan voor 
bedrijven een mooie vorm 
van lokaal betrokken, maat-
schappelijk ondernemen zijn. 
Zie ook www.schoolscoolij-
mond.nl. (foto: Ron Pichel)

Techniek is onmisbaar

Techniek Experience in 
zwembad De Heerenduinen
Velsen - ,,Hoe doen jullie dat 
met plas?’’ Een voor de hand 
liggende vraag, maar je moet 
hem maar durven stellen. Ra-
sim Yildiz, een van de twee 
technische mannen van het 
zwembad de Heerenduinen, 
kan er om lachen en geeft 
graag antwoord. ,,Het chloor 
en een speciaal koolfi lter ha-
len alle urine, zo’n tachtig li-
ter per week, netjes uit het 
zwemwater.’’
Een modern zwembad zoals 
De Heerenduinen in IJmuiden 
is veel meer dan een eenvou-
dige bak water. Dat werd dui-
delijk tijdens de Techniek Ex-
perience voor de leerlin-
gen van groep 8 van de Jan 
Campertschool uit Driehuis 
op vrijdag 19 mei, die zich 
voor een groot gedeelte in 
de enorme kelder van het ge-
meentelijk zwembad afspeel-
de. Dankzij de speelse uitleg 
van Rasim weten deze leer-
lingen nu alles van de veel-
omvattende techniek die no-
dig is om veilig en comforta-
bel te kunnen zwemmen in 
de binnen- en buitenbaden.
De enthousiaste zwembad-
techneut vertelt dat er bij-
na 1.800 kuub water nodig 
is om de drie baden van De 
Heerenduinen te vullen. ,,Sa-
men met de buffer die we in 
de kelder bewaren, is dat zo’n 
2 miljoen liter!’’ De leerlingen 

zijn onder de indruk, hoe-
wel de meeste vragen daarna 
over de waterglijbaan gaan.
Ook Juf Tessa Heeringa is en-
thousiast. ,,Wat gaaf dat we 
deze installaties mogen be-
kijken, anders kom je hier 
nooit.’’ Haar leerlingen krij-
gen ondertussen te horen 
dat De Heerduinen veel doet 
aan klimaatbeheersing, ener-
gie- en waterbesparing en 
veiligheid. Zo wordt de hoe-
veelheid chloor in het water 
nauwkeurig gedoseerd, zodat 
rode ogen na het zwemmen 
al lang niet meer voorkomen. 
En het geavanceerde came-
rasysteem Poseidon helpt de 
badmeesters met het wa-
ken over de zwemmers. Ra-
sim demonstreert dat er een 

alarm af gaat als een persoon 
of voorwerp langer dan tien 
seconden roerloos op de bo-
dem ligt.
,,Techniek is onmisbaar, ook 
bij bedrijven en instellingen 
waar je het niet direct ver-
wacht’’, vertelt Egbert Wilmink 
van Telstar Thuis in de Wijk, 
de maatschappelijke stich-
ting die de Techniek Expe-
riences voor basisscholen or-
ganiseert. De leerlingen krij-
gen naast een frisbee van het 
zwembad van Wilmink een 
zandlopertje van twee minu-
ten mee. ,,Die kunnen jullie 
gebruiken bij het douchen, 
dan blijf je er niet te lang on-
der staan. Want we moeten 
zuinig zijn met water en ener-
gie.’’  (foto: Ron Pichel)

Corvetteclub op bezoek 
bij KNRM IJmuiden

IJmuiden - Op zondag 28 
mei zijn van 11.00 tot 17.00 
uur verschillende Corvettes 
aanwezig op het KNRM-ter-
rein aan de Haringkade. De 
leden van de Heartbeat Cor-
vetteclub komen op bezoek 
bij de reddingmaatschappij. 
Een Corvette is een Ameri-
kaanse sportwagen gebouwd 
naar Europees voorbeeld. Er 
zijn vanaf 1953 tot heden ver-
schillende modellen op de 
markt gebracht. Afhankelijk 
van weersomstandigheden 
worden zo’n dertig tot zeven-
tig Corvettes verwacht. Het 
publiek kan deze auto’s be-
kijken en een vaartocht ma-
ken met de oude redding-
boot van IJmuiden, de ‘Jo-
hanna Louisa’. Reddingsta-
tion Zandvoort ondersteunt 
de vaartochten die dag met 

de Annie Poulisse. Het varen 
is gratis als men donateur 
wordt van de KNRM. Anders 
zijn de vaarkaarten 5 euro. 

Alle opbrengsten van deze 
dag gaan naar de redding-
maatschappij. (foto: Sander 
van den Berg)

Driehuis - Er moesten weer stoelen worden bijgeschoven af-
gelopen zondag bij het Soli limonadeconcert in Driehuis, af-
gelopen zondag. Heeft u ook altijd al een instrument willen 
spelen? Alle niveaus en leeftijden zijn welkom bij deze gezel-
lige, dorpse muziekvereniging. Er zijn diverse blaas- en trom-
melklassen. Meer info op www.soli.nl 

Stoelen tekort bij 
Soli limonadeconcert





26 mei 201716

Doe mee met de 
Telstar Street League

Velsen - In juni gaat de 
zesde editie Telstar Street 
League van start, het bijzon-
dere straatvoetbaltoernooi 
voor jongens én meisjes van 
12 tot 16 jaar van Telstar Thuis 
in de Wijk. In de verschillen-
de wijken zijn er vijf voorron-
des, de fi nale is na de zomer 
in het Rabobank IJmondsta-
dion van Telstar. Nieuw dit 
jaar zijn extra activiteiten, ge-
richt op ontmoeting en res-
pect tussen de verschillende 
culturen.
Deze ‘side-events’ zijn een 
initiatief van stichting Cultu-
reel Festival Velsen en de ge-
meente en bestaan uit lu-
dieke sportieve spellen, een 
multiculti-quiz en hapjes uit 
diverse culturen, die tijdens 
de voorrondes zowel aan de 
deelnemers als het publiek 

worden geserveerd. De lu-
dieke sporten, zoals rokvoet-
bal en sumoworstelen in spe-
ciale pakken, doen de deel-
nemers tussen hun Street 
League wedstrijden door.
De voorrondes voor de Tel-
star Street League 2017 zijn 
op vijf woensdagen en begin-
nen steeds om 17 uur. Nieuw 
is de voorronde in Haarlem-
Noord, terwijl jongeren uit 
Beverwijk worden aange-
moedigd om deel te nemen 
aan de voorronde in Velsen-
Noord.  De voorrondes zijn op 
7 juni in Velserbroek (Wierin-
ger Aak), 14 juni in IJmuiden-
Zeewijk (Cruijff Court), 21 ju-
ni in Haarlem-Noord (Fle-
voplein), 28 juni in IJmuiden 
(Homburgstraat) en 5 juli in 
Velsen-Noord (Stratingplant-
soen). Voor eten en drinken 

wordt gezorgd. Spelers van 
Telstar zijn de scheidsrech-
ters.
Een team bestaat uit mini-
maal vijf en maximaal acht 
meisjes of jongens (niet ge-
mengd). Deelnemers moe-
ten tenminste 12 jaar en nog 
geen 16 jaar oud zijn. Naast 
het voetballen, kunnen zij 
ook punten verdienen met 
een wijkbijdrage. Bijvoor-
beeld door te helpen bij een 
buurtfeest of het schoon-
maken van een plantsoen. 
Een team haalt alleen de fi -
nale als de wijkbijdrage ook 
daadwerkelijk is uitgevoerd. 
De fi nales zijn voorafgaande 
aan een wedstrijd van Telstar 
aan het begin van het nieu-
we seizoen.
De Telstar Streetleague is een 
initiatief van de stichting Tel-
star Thuis in de Wijk, dat dit 
evenement samen met het 
jongerenwerk van stichting 
Welzijn Velsen, SportSupport, 
stichting Cultureel Festival 
Velsen, de gemeente  en de 
club Telstar organiseert. Deze 
partijen dragen net als auto-
bedrijf Van Mossel bij aan de 
Streetleague, zowel in fi nan-
ciële als in personele en faci-
literende zin. 
Alle deelnemers krijgen pe-
riodekaarten voor wedstrij-
den van de Witte Leeuwen of 
Leeuwinnen. Zie ook www.
telstarstreetleague.nl en 
www.facebook.com/Telstar-
Streetleague.

Op ontdekkingstocht 
langs de bunkers

IJmond - Op zaterdag 10 
juni is het Bunkerdag. Tus-
sen 10.00 en 17.00 uur gaan 
langs de hele Nederland-
se kust bunkers van de At-
lantikwall voor één dag open 
voor publiek. In Wijk aan Zee 
en IJmuiden herinneren nog 
tientallen bunkers aan het 
oorlogsverleden. Je bezoekt 
er onder meer de indruk-
wekkende Schnellbootbun-
ker. Het enorme bouwwerk 
bezat veertien havens waar-
in Schnellbooten afgemeerd 
konden worden. In de zeld-
zame radarbunker zijn de an-
tennekabels nog aanwezig. 
De Europese kust verander-
de tijdens de Duitse bezet-
ting letterlijk in een vesting. 
Nazi-Duitsland legde in de 
Tweede Wereldoorlog een 
6200 kilometer lange verde-
digingslinie aan: de Atlanti-
kwall. Talloze bunkers, tan-
kwallen en loopgraven zijn 
daarvan nog altijd de stille 
getuigen. IJmuiden werd als 
belangrijke havenplaats ge-
markeerd door de Duitse be-
zetter en uitgebouwd tot een 
zogenaamde Festung. Ook 
Wijk aan Zee maakte onder-
deel uit van deze Festung. 
De aanleg van de Atlantik-
wall had zeer ingrijpende ge-
volgen voor bewoners in de 
kustregio. Zo werd in novem-
ber 1942 besloten tot volledi-
ge evacuatie van de inwoners 
van Wijk aan Zee en werden 
grote delen van IJmuiden 
ontruimd. Binnen de voor-
malige Festung IJmuiden zijn 
er tijdens de Bunkerdag nog 
veel bunkers te bezoeken. 
Hoogtepunt in IJmuiden is de 
enorme Schnellbootbunker. 

Het indrukwekkende bouw-
werk bezat veertien overdek-
te havens waarin Schnell-
booten afgemeerd werden, 
droogdokken, reparatiewerk-
plaatsen en een kazerne 
voor maar liefst 1000 solda-
ten. Vrijwilligers van het Bun-
ker Museum IJmuiden vertel-
len er over de geschiedenis 
en de sporen uit het verleden 
die nog altijd zichtbaar zijn. 
Naast de Schnellbootbunker 
is de bijbehorende Torpedo-
opslagbunker te bezoeken en 
is in het bunkermuseum een 
Duitse onderzeeër te zien. In 
Wijk aan Zee zijn maar liefst 
13 bunkers van binnen te 
ontdekken. 
Om stil te staan bij de ingrij-
pende gevolgen van de Atlan-
tikwall zijn er naast de bun-
kerbezichtigingen door het 
hele land verschillende acti-
viteiten voor jong en oud. Tij-
dens wandelingen en rond-
leidingen worden de verha-
len van de wijk en haar inwo-
ners nieuw leven ingeblazen. 
Acteurs tonen hoe het leven 
er in en rond de bunkers aan 
toe ging. Historische voer-
tuigen vervoeren de bezoe-
kers tussen de verschillende 
bunkerlocaties. Filmvertonin-
gen met historische beelden 
brengen de bezoeker terug 
naar voorbije tijden. Speciaal 
voor kinderen is er een op-
drachtenboekje om meer te 
leren over dit stukje geschie-
denis van ons land. 
Zie ook www.bunkerdag.nl. 
Tickets geven toegang tot al-
le bunkers en zijn online en 
op de dag zelf verkrijgbaar 
bij de verschillende bunker-
locaties. 

Bijzondere fi lmavond 
met ‘Before the Flood’

IJmuiden - In samenwerking 
met National Geographic or-
ganiseert Energiek Velsen op 
dinsdag 30 mei een unieke 
voorstelling van de documen-
taire Before the Flood in het 
Witte Theater. 
Het Witte Theater ondersteunt 
dit initiatief en stelt veertig 
plaatsen ter beschikking voor 
het publiek naast de honderd 
plaatsen die gereserveerd zijn 
voor de leden van de duurzame 
energiecoöperatie.  
In 2016 ging Leonardo DiCaprio 
in gesprek met prominente na-
men en (voormalige) wereldlei-
ders over het klimaat en dit ver-
werkt tot de documentaire Be-
fore the Flood. De fi lm laat dui-
delijk zien wat de gevolgen zijn 
van en de verwachtingen in de 

toekomst rond de klimaatver-
andering. Dit wordt op een fas-
cinerende en realistische ma-
nier in beeld gebracht. Loka-
le duurzame energiecoöpera-
tie Energiek Velsen heeft de af-
spraak met National Geograp-
hic kunnen maken de docufi lm 
‘Before the Flood’ van Leonar-
do di Caprio te mogen vertonen 
aan een select publiek in het 
Witte Theater op dinsdag 30 
mei 2017. Energiek Velsen ziet 
het als een mooie kans deze 
fi lm te delen met Velsenaren en 
het belang van duurzamer den-
ken en doen in het dagelijks le-
ven extra onder de aandacht te 
brengen. Want ook veel kleine 
stappen helpen de uitstoot van 
CO2 te verminderen; we heb-
ben daar meer invloed op dan 

we vaak denken. Energiek Vel-
sen biedt de fi lm kosteloos aan 
voor haar leden die apart zijn 
uitgenodigd. Een aantal kaar-
ten is beschikbaar voor geïnte-
resseerden buiten het ledenbe-
stand. De bezoekers buiten het 
ledenbestand betalen slechts 
de reserveringskosten van 50 
cent. Rigo verffabriek (win-
naar van de IJmond Duurzaam 
Award 2014) is mede-sponsor 
van deze avond en biedt iedere 
bezoeker 1 drankje aan na af-
loop aan de bar.
De exclusieve voorstelling van 
Before the Flood vindt plaats 
op dinsdag 30 mei en de fi lm 
zal om 20.00 uur beginnen. In-
loop vanaf 19.00 uur. Kaarten 
kunt u bestellen via  www.wit-
tetheater.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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Verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog

IJmuiden - Donderdag 18 
mei was het heel stil in de bei-
de groepen 8 van de Francis-
cusschool. De leerlingen wa-
ren helemaal verdiept in de 
verhalen die verteld werden 
door opa’s en oma’s die langs 
kwamen in het kader van het 
Tweede Wereldoorlog project. 
Veel leerlingen waren diep 
onder de indruk van deze 
verhalen met grote impact. 
De bijzondere samenwer-
king met de bibliotheek, Co-
mité 4 en 5 mei en de school 
heeft heel wat losgemaakt bij 
de leerlingen. Vooraf waren 
er vragen opgesteld en zijn 

de leerlingen door de groep 
8 leerkrachten goed voor-
bereid op de wellicht hefti-
ge verhalen. Maar er was ook 
plaats voor verwondering. Zo 
had éen van de oma’s bijvoor-
beeld nog voedselbonnen bij 
zich die in die tijd werden uit-
gedeeld. Ook kregen de leer-
lingen een identiteitsbewijs 
te zien dat personen bij zich 
moesten dragen. 
Al met al was het een leerza-
me ochtend. Een stukje ge-
schiedenis dat tot leven kwam 
voor deze groep leerlingen. 
Wat was het mooi om dit sa-
men te beleven.

Velsen-Noord - Van dins-
dag 13 juni tot en met vrij-
dag 16 juni worden weer de 
mooiste routes gewandeld 
door en om Velsen-Noord tij-
dens de Avondvierdaagse. 
Er kan ingeschreven worden 
van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur in 
Wijkcentrum De Stek, Heir-
weg 2, 226445 of 210050. Het 
inschrijfgeld bedraagt 6 eu-
ro perpersoon. Er is een pin-
apparaat aanwezig. Deelne-
mers krijgen een medaille, 
een wandeldiploma, limona-
de en een versnapering. De 
afstanden die gelopen kun-
nen worden zijn 5 of 10 ki-
lometer. Meedoen kan van-
af 4 jaar. De inhuldiging vindt 
plaats op het Stratingplant-
soen in de feesttent van de 
Vrienden Van Velsen Noord. 
De laatste avond is er een 
gratis kinderdisco.

Avond4daagse 
Velsen-Noord

Velsen-Zuid - Het was za-
terdag heerlijk weer voor het 
klootschieten. Helaas wa-
ren er maar negen leden 
aanwezig. Er werd in Beec-
kestein gegooid en zonder 
jas was het in het begin even 
frisjes maar zo gauw men 
in het zonnetje kwam werd 
het lekker warm. De wor-
pen die gegooid werden wa-
ren soms erg lang maar er 
waren ook korte worpen bij. 
Een steentje of stokje op de 
weg kan er al voor zorgen 
dat de kloot in de berm be-
landt. Door het mooie weer 
was er met regelmaat opont-
houd door fietsers, baasjes 
met honden of wandelaars. 
En deze mensen hebben ten 
alle tijden voorrang. Toch 
kon men aardig doorgooi-
en. De uitslag van deze wed-
strijd: Team 2 met Sander, 
Bertus en Mascha werd eer-
ste met 73 schoten en 2 me-
ter. Team 1 met Willem, Pe-
ter en Raymond werd twee-
de met 74 schoten en 45 me-
ter. En team 3 met Harm, Jan 
Stiemer en Lia werd derde 
met 78 schoten en 38 me-
ter. Nog een keer gooien en 
dan gaan de klootschieters 
met vakantie en komen zij 
weer terug  de eerste zater-
dag in september. Meedoen 
mag altijd. Informatie kunt u 
inwinnen bij: Nico Prins via 
0255-518648 of www.full-
speedsport.club. Misschien 
mogen zij u in het nieuwe 
seizoen verwelkomen als 
nieuw lid. 

Klootschieten-
journaal

Voetstapactie houdt 
inbrekers buiten de deur
IJmuiden - Houdt inbrekers 
buiten de deur! Hoe? Loop 
donderdagavond 1 juni van 
19.00 tot 21.00 uur vanaf De 
Spil mee met de Voetstapac-
tie. Deze wordt georganiseerd 
door Wijkplatform IJmuiden-
Zuid in samenwerking met 
de politie, woningbedrijven en 
gemeente. Vertegenwoordi-
gers zullen ook meelopen.
Regelmatig vinden inbra-
ken plaats in deze wijk. Dat 
wil je echt niet meemaken. 
Wijkagent Nick Koomen gaat 
daarom met geïnteresseerden 
een rondje lopen in de wijk, 
door poorten en wijst op in-
braakgevoelige situaties, bij-
voorbeeld een open raam, 
poortdeur of schuurdeur niet 
op slot, losliggende ladder, 
sleutels voor het pakken, en-

zovoorts. Hij leert de bewo-
ners kijken met de ogen van 
een inbreker en dat levert ver-
rassende, leerzame momen-
ten op. 
Bewoners worden gewezen 
op de inbraakgevoelige situ-
atie en hoe het beter te doen.
Bewoners, die niet thuis zijn 
krijgen een papieren voetstap 
in de brievenbus met de tekst 
‘dit had de voetstap van een 
inbreker kunnen zijn’ en en-
kele tips.
Loop mee en leer hoe je huis 
te beveiligen tegen inbrekers.
Vertrek: 19.00 uur vanaf de 
Spil, Frans Halsstraat 29. Om  
21.00 uur is de groep terug bij 
de Spil waar met een hapje en 
een drankje kan worden na-
gepraat. Info: Janneke Kieke-
bos-Meijns,  06-13 434727. 

DCIJ-nieuws
Bekerteam niet opge-

wassen tegen ereklassers
IJmuiden - Na een twee-
de plaats bij het Noord-Hol-
lands bekertoernooi mocht 
het bekerviertal van Damclub 
IJmuiden (DCIJ) in Gouda de 
eerste ronde van de KNDB-
beker spelen. Bij dit toer-
nooi wordt er in poules van 
vier gespeeld, waarbij de eer-
ste twee per poule doorgaan 
naar de tweede ronde. DCIJ 
trof het niet qua loting: naast 
tweedeklasser Genoegen 
Wapenveld mocht het aan-
treden tegen Van Stigt Thans 
Schiedam, de nummer drie 
van Nederland en Dammend 
Tilburg, dat onlangs naar de 
ereklasser promoveerde. 
In de eerste ronde tegen 
Dammend Tilburg keek DCIJ 
al snel tegen een forse ach-
terstand aan. Cees van der 
Vlis en Wim Winter, die Kees 
Pippel verving, bezweken on-
der de druk. Toen Jesse Bos 
in een dammeneindspel van 
de kopman van Tilburg ver-
loor, kon Martin van Dijk net 

niet winnen: 1-7. 
Tegen Van Stigt Thans moest 
vervolgens een goed resul-
taat behaald worden om uit-
schakeling te voorkomen. Na 
een grootmeesterremise van 
Winter en een prima punten-
deling van Van der Vlis kwam 
het aan op Bos en Van Dijk, 
die beide tegenover een NK-
finalist zaten. Van Dijk pro-
beerde te omsingelen, maar 
werd onder de voet gelopen. 
Bos had een complexe aan-
valsstand, waarin hij verrast 
werd door een fraaie combi-
natie. 
Door deze nederlaag speelde 
DCIJ in de laatste ronde te-
gen Ons Genoegen Wapen-
veld alleen nog om de eer. 
Na een vijfklapper naar dam 
van Van Dijk consolideerde 
Van der Vlis de voorsprong, 
waarna ook Winter tot winst 
kwam. Tot slot wist Bos zijn 
grote voordeel niet in winst 
om te zetten. De eer was ech-
ter gered.

Bibliotheek bezorgt 
boeken, films en muziek
Velsen - Voet in het gips, 
niet meer zo goed ter been 
en behoefte aan wat lees-
voer of een leuke dvd? Maak 
gebruik van de dienst Boek 
aan Huis en je boeken wor-
den thuis bezorgd! De ser-
vice is er speciaal voor le-
den met een Eindeloos Ge-
nieten abonnement die (tij-
delijk) aan huis gebonden 
zijn. De Boek aan Huis ser-
vice is er voor iedereen die 
niet naar de bibliotheek kan 

komen. Een vrijwilliger van 
de bieb komt bij je op be-
zoek en bezorgt één keer in 
de drie weken de materia-
len gratis bij je thuis. Naast 
boeken kun je natuurlijk 
ook tijdschriften, muziek en 
films lenen. 
Wil je meer weten of je aan-
melden? Neem contact 
op met Bibliotheek Velsen 
via telefoonnummer 0255-
525353 of per mail info@bi-
bliotheekvelsen.nl.

Care Dienstengroep is een allround 
schoonmaakbedrijf met haar oor-
sprong in het oosten van het land.

Wij zijn MET SPOED op zoek naar een

INTERIEURVERZORG(ST)ER
voor een object in IJMUIDEN.
De werkzaamheden vinden plaats op
maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 09:00 uur.

Interesse? We ontvangen graag uw gegevens op 
jeroen@caredienstengroep.nl
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Omdat samen bewegen 
meer energie geeft
IJmuiden - Bij de Hoogeberg 
Sport in IJmuiden kun-
nen ouderen of mensen met 
een (beweeg)beperking in 
groepsverband en individu-
eel werken aan hun gezond-
heid. Sinds vorige maand zijn 
er twee nieuwe groepslessen 
gestart en sinds begin van 
het jaar zijn de openingstij-
den verruimd. 
Tijdens de circuit groepstrai-
ning werk je in klein groeps-
verband (van maximaal 8 
personen) aan je eigen doel-
stellingen en het verleggen 
van je grenzen. Je kunt op 
je eigen niveau mee doen en 
je krijgt persoonlijke tips en 
aandachtspunten mee van 
de beweegcoach. Elke week 
doe je een ander ‘circuit’ 
wat bestaat uit verschillen-
de afwisselende oefeningen. 
De lessen zijn op maandag 

en woensdag van 13.00 tot 
13.30 uur. Daarnaast kun je 
mee doen aan de Goedemor-
gen Workout! Met de Goede-
morgen Workout maak je een 
goede start van de dag. Door 
jouw lijf in de ochtend in be-
weging te brengen zorg je er-
voor dat jouw spieren en ge-
wrichten goed wakker wor-
den. Hier heb je de hele dag 
profi jt van! De Goedemorgen 
Workout wordt in een groep 
van maximaal 8 deelnemers 
gegeven en is voor alle ver-
schillende niveaus toeganke-
lijk. De lessen zijn op dinsdag 
en donderdag van 09.00 tot 
09.30 uur. 
Deze lessen zijn geschikt 
voor iedereen die graag sa-
men met anderen wil be-
wegen. Meer weten? Mail 
naar fi tnesshoogeberg@de-
zorgspecialist.nl.

Meisjes Franciscusschool 
door naar halve fi nale

IJmuiden - In februari na-
men de meisjes van groep 8 
deel aan de eerste ronde van 
het Cruyff Court-toernooi. 
Onder koude weersomstan-
digheden werden meerde-
re wedstrijden gespeeld. Het 
team viel op vanwege sporti-
viteit en kreeg de zogenaam-
de ‘respect award’. Dat bete-
kende dat het team hiermee 
direct door was naar de vol-
gende ronde. Op woensdag 
17 mei mochten de meiden 
daarom opnieuw aantreden. 
In tegenstelling tot de eer-
ste ronde was het deze dag 
drukkend warm. Onder de 
warme zon werd er gestre-
den tegen teams uit Haarlem, 
Heemskerk en Driehuis. Ge-
lukkig was er door de orga-
nisatie van het toernooi ge-

zorgd voor gevulde water-
kannen en vers fruit. Het was 
fi jn om te zien dat alle teams 
werden uitgenodigd elkaar, 
voor de wedstrijd, een hand 
te geven. Dit zorgde voor een 
fi jne sfeer deze middag. Maar 
natuurlijk was het daarna tijd 
om de strijd met elkaar aan 
te gaan. En de meisjes van de 
Franciscusschool lieten zien 
dat ze naast sportiviteit ook 
over kwaliteit beschikken. Al-
le wedstrijden werden ge-
wonnen en daarmee werden 
zij kampioen van deze kwart-
fi nale. Deze week gaan Demi, 
Pien, Jill, Laura, Femke, Isa 
en Mariëlle er in Heemskerk 
weer tegenaan. Onder lei-
ding van Ron Gouda en Mar-
cel Gouda gaan zij weer een 
mooie dag tegemoet!

IJmuidenaar opgepakt 
voor seksueel misbruik
IJmuiden - Een 34-jari-
ge inwoner van IJmuiden 
is aangehouden op verden-
king van het seksueel mis-
bruiken van een Filipijns tie-
nermeisje. Dat zou tegen 
betaling zijn gebeurd via 
een live stream.
Op 18 januari 2017 is on-
der leiding van het Lande-
lijk Parket van het Open-
baar Ministerie een opspo-
ringsonderzoek naar deze 
verdachte gestart. Het on-
derzoek richttte zich op live 
streaming op het gebied 
van kinderporno en kinder-
sekstoerisme.
Het minderjarige slachtoffer 
zou deel uitmaken van een 
organisatie die erop gericht 
is chats via live streaming te 
verkopen aan westerlingen. 
De verdachte IJmuidenaar 
zou al meerdere livestream 
sessies hebben afgenomen. 
Het meisje en de organisatie 

waarvoor zij werkt, maken 
gebruik van een grote hoe-
veelheid accounts. Via Sky-
pe en Facebook, maar ook 
via andere sociale media.
Het misbruik wordt middels 
een internet stream (via een 
webcam) live getoond aan 
de betalende klant. De be-
talende klant heeft veelal 
de mogelijkheid om vooraf 
te bestellen wat hij wil zien. 
Er zijn ook gevallen bekend 
waarbij de klant geduren-
de het misbruik de regie 
heeft en dus aanwijzingen 
kan geven hoe het misbruik 
plaats dient te vinden.
Bij de doorzoeking van de 
woning in IJmuiden zijn di-
verse gegevensdragers 
aangetroffen en in beslag 
genomen. Nader onder-
zoek moet uitwijzen wel-
ke vervolgstappen er tegen 
de man genomen gaan wor-
den.

DKV B1 en D2 kampioen

IJmuiden - DKV B1 speel-
de afgelopen zaterdag ze-
ker niet de beste wedstrijd 
van het seizoen. Vooral ver-
dedigend liet het team nogal 
wat steekjes vallen. Gelukkig 
wist DKV één punt binnen te 
halen, waardoor Helios niet 
meer langszij kan komen. 
Aanstaande zaterdag speelt 
DKV om de eer en moet dan 
zeker kunnen winnen van 
Helios. DKV B2 won dik met 
2-10 tegen de onderste in de 
poule, Apollo.
DKV D1 verloor ondanks het 
goede spel toch van Haar-
lem D2. Het is opvallend hoe 
dit team in een jaar tijd voor-
uit is gegaan. Er wordt goed 
samen gespeeld, verdedigd 
en aanvallen worden goed 
opgezet. Helaas ontbrak 
het zaterdag aan de trefze-
kerheid. Een paar keer tipte 
de bal uit de korf. Daardoor 
won Haarlem met 5-3. DKV 

D2 won met 5-2 tegen HBC 
D1 en is daarmee ook kam-
pioen geworden. In de rust 
stond DKV nog met 1-3 ach-
ter. In de tweede helft wer-
den de spelers pas wakker 
en met doelpunten van Is-
haan, Alex, Jaidy en Mike 
werd het kampioenschap 
binnen gehaald. Dit team is 
na het zaalseizoen pas met 
wedstrijd spelen gestart en 
doet het heel erg leuk. Op 
Hemelvaartsdag is er ’s mid-
dags bij DKV een schottoer-
nooi voor de senioren, de 
kombifi tters, de vrijwilligers 
en de spelers van de B1 en 
B2. 
Zaterdag 27 mei is de laatste 
competitiedag. Tussen 12.00 
en 17.00 uur spelen bijna al-
le teams thuis op Schoonen-
berg. Ook de kampioenen 
van de B1 en de D2 worden 
gehuldigd. Kijkers zijn van 
harte welkom!

Webcam 
gericht op 

oeverzwaluwen
IJmuiden - Vanaf vandaag 
kunnen belangstellenden via 
de website van Tata Steel 
zien hoe een kolonie zeldza-
me oeverzwaluwen op de site 
van het staalbedrijf in IJmui-
den druk bezig is met het 
graven van nestgangen. Ta-
ta Steel heeft twee webcams 
geplaatst die het aan- en af-
vliegen van de oeverzwalu-
wen live in beeld brengen. 
Over een tijdje zullen de ca-
mera’s ook het uitvliegen van 
de jonge vogels vastleggen. 
De webcams werken op zon-
nepanelen. Ook konijnen en 
andere dieren zijn via de we-
bcam te zien. Er zijn veel bij-
zondere natuurwaarden op 
het terrein van Tata Steel. Het 
staalbedrijf geeft de natuur 
de ruimte waar de bedrijfsac-
tiviteiten dat toelaten. Samen 
met natuurbeheerder PWN 
werkt Tata Steel aan het ver-
groten van de biodiversiteit 
op het terrein en in de omlig-
gende natuurgebieden.
,,We zijn trots op de waar-
devolle natuur op ons ter-
rein”, aldus Hans van den 
Berg, directeur van Tata Steel 
in IJmuiden. ,,Via deze we-
bcams willen we iedereen 
daarvan laten meegenieten.”
De kolonie oeverzwaluwen 
heeft zich een jaar of vijf ge-
leden gevestigd in zelf ge-
graven gangen in een heuvel 
met een steile wand. De heu-
vel bestaat uit zand dat is vrij-
gekomen bij een bouwpro-
ject en vormt inmiddels een 
verrijking voor de biodiversi-
teit. Het terrein van Tata Steel 
in IJmuiden heeft veel bijzon-
dere biotopen, waaronder 
natte duinvalleien, kruiden-
rijke graslanden en meer dan 
100 jaar oud bos. Bijzonde-
re soorten die er voorkomen 
zijn onder meer de zandha-
gedis, rugstreeppad, nach-
tegaal, de sprinkhaanzanger, 
de argusvlinder en zeldzame 
orchideeën als hondskruid 
en de moeraswesporchis. Er 
komt zelfs een mossoort voor 
die nergens anders in Neder-
land voorkomt: het kalkpur-
persteeltje. Zie ook www.ta-
tasteel.nl/natuurwebcam.
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• Op 11 mei jl. heeft de GGD de on-
derzoeksresultaten van de Ge-
zondheidsmonitor volwassenen 
en ouderen 2016 gepubliceerd in 
de Gezondheidsatlas: www.ge-
zondheidsatlaskennemerland.nl. 

Er staan cijfers in over de inwo-
ners van alle gemeenten in de re-
gio Kennemerland.

Meer collegeberichten/besluiten op 
www.raad.velsen.nl.

Uit het college

Velsen is fi nancieel gezond 
en investeert in toekomst
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft de 
Perspectiefnota 2017 aan de ge-
meenteraad aangeboden. Velsen 
is fi nancieel gezond. Het saldo van 
de gemeente is positief voor de ja-
ren 2018 tot en met 2021. Er zijn 
genoeg fi nanciële reserves om te-
genvallers op te vangen. Er is zelfs 
ruimte om eenmalige investerin-
gen te doen die de Visie op Velsen 
2025 dichterbij moeten brengen.

De gemeente Velsen is fi nancieel ge-
zond. Het begrotingssaldo is positief 
voor de jaren 2018 tot en met 2021. 
Het weerstandsvermogen – om te-
genvallers op te vangen – is uitste-
kend. De fi nanciën van Velsen zijn zo 
solide, dat het college van burgemees-
ters en wethouders aan de gemeen-
teraad voorstellen gaat doen om 7,5 
miljoen euro te investeren om de Vi-
sie op Velsen 2025 dichterbij te bren-
gen. Zelfs dan blijft het weerstands-
vermogen ruim boven de norm die de 
gemeenteraad daarvoor heeft gesteld. 

De Visie op Velsen 2025 dichterbij 
De Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk 
werken in Velsen’ is een beeld van hoe 
Velsen er over een kleine 10 jaar uit 
moet zien, en wat er voor nodig is om 
daar te komen. De voorgestelde initi-
atieven moeten dat helpen waarma-

ken. De raad wordt gevraagd om geld 
voor verdere verbeteringen van de re-
latie tussen de gemeente als overheid 
en de inwoners en samenwerkings-
partners.  Voor het opknappen van 
sportparken, zodat (meer) mensen er 
met plezier gebruik van maken, en vi-
taal blijven. En voor verbetering van 
de woningvoorraad in IJmuiden en 
een aantrekkelijker leefomgeving, net 
als in Zeewijk en Oud-IJmuiden. 

Kwetsbare bewoners, bedrijven 
en groene energie
Ook voor maatschappelijke vraag-
stukken worden initiatieven voorge-
steld. Bijvoorbeeld om kwetsbare be-
woners beter te helpen, slim, op tijd 
en dichtbij, en door samen te wer-
ken met sport, kunst, cultuur en ge-
zondheidsbeleid. Een innovatiefonds 
kan het midden- en kleinbedrijf hel-
pen innoveren en duurzamer maken. 
Duurzamer wil Velsen graag zijn, dus 
ook wordt deelname aan een partici-
patiefonds voorgesteld om te investe-
ren in onder andere biomassa, zonne- 
en windenergie. We sluiten hiermee 
aan op een initiatief van de provincie 
Noord-Holland.

De raad vergadert in juni en juli over 
de Perspectiefnota 2017. Het is het 
kader voor de Begroting 2018-2022 
die later dit jaar wordt gemaakt.

Kruising De Noostraat/
Plein 1945 weer open
De kruising op de De Noostraat/
Plein 1945 en de Zoutmanstraat 
in IJmuiden  is vanaf woensdag-
avond 24 mei weer geopend.  Het 
werk aan de Raadhuisstraat duurt 
nog twee weken.

Dit betekent dat het doorgaand ver-
keer vanaf de De Noostraat van en 
naar de  Zeeweg en Lange Nieuw-
straat weer mogelijk is. Dit geldt 

ook voor het verkeer van en  naar 
de parkeerplaats bij Albert Heijn 
aan het Dudokplein. De riolerings-
werkzaamheden zijn klaar en de 
weg  heeft een ander aanzicht gekre-
gen. De Raadhuisstraat blijft nog wel 
twee weken langer afgesloten voor 
het verkeer. Hier zijn de werkzaam-
heden nog niet afgerond. Doorgaand 
verkeer is hier nog niet mogelijk. (fo-
to: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven  in 
Velsen. Sportief, educatief of gewoon vermakelijk. We hebben een 
paar evenementen voor u op een rijtje gezet.

29 mei tot en met  1 juni
- Avondvierdaagse

Woensdag 31 mei
- Haarlem  Night Skate, vertrek Polderhuis in Velserbroek 

Zaterdag 3 juni
- NK Flyboarden bij Villa Westend
- Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden

Zondag 4 juni
-  Goochelen op de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee

Maandag 5 juni
- Pinksterjaarmarkt op landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-
Noord
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Paar dagen mooi weer?

Water in pierenbadjes
De pierenbadjes in Velserbeek en in het Burgemeester Rijkenspark wor-
den deze week schoongemaakt en gevuld met water als de buitentempera-
tuur voor een langere periode boven de 20 graden blijft. Tot de zomervakan-
tie zijn ze (bij mooi weer) op woensdag en in het weekend gevuld met schoon 
water. Tijdens de zomervakantie blijven de pierenbadjes gevuld zolang het 
mooi weer blijft. De badjes krijgen dan drie keer per week schoon water met 
chloor en het water wordt regelmatig gecontroleerd. (foto: gemeente Velsen)

Je school inrichten met MineCraft

Geoweek 2017!
Hoe verdeel je Nederland in Mine-
Craft? Hoe laat je eigenaren van 
grond wisselen? Leerlingen van 
groep 8 van basisschool De Hoek-
steen en de Duin- en Kruidberg-
mavo hoef je dat niet meer te ver-
tellen na de Geoweek 2017 in Vel-
sen.

Laat eigenaren van grond verwisse-
len met het computerspel Move-a-
lot  van het Kadaster. Dat lijkt een-
voudig, maar al snel krijgen de leer-
lingen te maken met tegenstrijdige 
belangen, eigenlijk net als in de ech-
te wereld.  Dieren dichtbij de boerde-
rij, windmolens juist wat verder weg, 
wegen tussen de grote steden en bij 
dat alles rekening houden met aan-
gesloten natuurgebieden. Nieuws-
gierig? www.kadaster.nl/move-a-lot

GeoCraft, Nederland in blokjes
Ruimtelijke ordening  wordt ineens 
heel leuk! In GeoCraft is Nederland 
in 3D weergegeven met 1000 miljard 
MineCraft blokjes. Er werd gezocht  
naar verstopte codes in het land-
schap om cijfersloten te kunnen ope-
nen van een gesloten box. De leerlin-
gen van de Duin en Kruidberg mavo 
hebben hun eigen school digitaal ge-
maakt. Buitengevels, ramen, binnen-
muren, meubilair en ook het school-

plein werd aan Nederland toege-
voegd. Nieuwsgierig? www.geocraft.
nl

Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van De 
Hoeksteen in Velserbroek en de 
aardrijkskundeleerlingen van juf 
Cindy van de Duin- en Kruidberg-
mavo uit Driehuis werden welkom 
geheten door burgemeester Frank 
Dales. Weinig vingers gingen om-
hoog op de vraag wie aardrijkskunde 
het leukste vak vond. Even doorvra-
gen leverde echter een mooi nieuw 
inzicht op. Aardrijkskunde is niet al-
leen topografi e en plaatsnamen ont-
houden, maar gaat ook over het in-
richten van de gemeente, je eigen 
achtertuin of zelfs je schoolplein. Al-
le Junior Geoprofs gingen naar huis 
met een certifi caat.

De Geoweek is een initiatief van het 
Koninklijk Nederlands Aardrijks-
kundig Genootschap (KNAG). Het 
doel is bedrijven, wetenschappers 
en overheden stimuleren om leerlin-
gen in de leeftijd van 10-15 jaar ken-
nis te laten maken met de beroeps-
praktijk. En om ze bewust te maken 
van de goede toekomstmogelijkhe-
den van de geosector. (foto: gemeen-
te Velsen)

Ook op strand IJmuiden

Pas op: bastaardsatijnrups
Op de stranden van Kennemer-
land, ook op het strand van IJmui-
den, is de bastaardsatijnrups aan-
getro� en. De brandharen van de 
rups kunnen leiden tot huidirrita-
ties. Vermijd contact met rupsen, 
spinsels en nesten!

De bastaardsatijnrups herkent u 
aan zijn donkere kleur met twee ro-
de stippen op de rug. Hij is bedekt 
met bosjes lange geelbruine haren 
en korte zwarte, brandharen. Hij 
leeft vooral in duindoorns, maar kan 
ook voorkomen in meidoorns, slee-
doorns, eiken en fruitbomen. De 
rups wordt uiteindelijk een nacht-
vlinder.

Vermijd contact
De rups heeft brandharen die bij 
contact gezondheidsklachten kun-
nen geven, zoals jeuk, huiduitslag, 
irritatie van de ogen en de luchtwe-
gen. Ook losse haren, die bijvoor-
beeld worden meegevoerd door de 
wind, kunnen irritaties geven. Ver-
mijd contact met rupsen, spinsels en 
nesten. Draag bedekkende kleding. 
Toch aangeraakt? Spoel uw huid en 
(zonodig) ogen goed met water. Bij 
ernstige klachten kan het nodig zijn 

contact op te nemen met de huisarts.

Andere rupsen
Deze rups is NIET de eikenproces-
sierups; die hebben we hier nog niet 
gezien. En het is ook de spinselmot 
niet. De rups van de spinselmot kan 
hele bomen met spinsels bedekken, 
maar geeft geen gezondheidsklach-
ten. Neem bij ernstige klachten con-
tact op met uw huisarts en meld uw 
klachten ook bij GGD Kennemer-
land via het emailadres mmk@gg-
dkennemerland.nl. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.ggdkenne-
merland.nl.
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Makkelijker afval scheiden
Gemeente Velsen kiest voor een 
duurzame toekomst. Afval schei-
den is daarvoor belangrijk. Onder 
de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ 
bevordert Velsen de afvalschei-
ding samen met HVC. We starten 
daarom in Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid, Driehuis, Velsen-Zuid 
en één klein deel van IJmuiden 
met een nieuwe en makkelijkere 
manier van afval scheiden. Deze 
huishoudens krijgen er een bak bij 
voor plastic, blik en pak afval.

De bewoners uit Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid, Driehuis, Velsen-
Zuid en een deel van IJmuiden (de 
Vogelbuurt) die nu al afvalbakken 
hebben, krijgen er een extra bak voor 
plastic bij. Aan huis kan dan gft en 

etensresten, papier, plastic, blik en 
pak en restafval gescheiden worden. 
Deze bewoners zijn uitgenodigd voor 
een inloopbijeenkomst waar we ie-
dereen de gelegenheid geven om vra-
gen te stellen en antwoorden te krij-
gen.

De bewoners van Velserbroek, Vel-
sen-Noord en de rest van IJmuiden 
krijgen rond september een uitno-
diging voor een inloopbijeenkomst. 
Deze huishoudens krijgen er geen 
extra container bij, maar wisselen 
de restafvalbak om voor een plastic-
bak. Restafval kunnen bewoners uit 
in IJmuiden, Velserbroek en Velsen-
Noord straks naar een ondergrondse 
container brengen. Meer informatie 
op www.velsen.nl.

Geen Blauwe Vlag
Het Kennemerstrand in IJmuiden 
en Strand Noordpier in Velsen-
Noord hebben dit jaar geen blau-
we vlag gekregen – tot teleurstel-
ling van de gemeente Velsen.  De 
reden: de kwaliteit van het  zee-
water was ‘goed’ en niet ‘uitste-
kend’. 

De Blauwe Vlag is een internationa-
le milieuonderscheiding voor stran-
den en jachthavens die schoon en 
veilig zijn. Ze moeten aan allerlei 
criteria voldoen op het gebied van 
o.a. milieu, informatie, veiligheid en 
waterkwaliteit.  Ook dit jaar volde-
den het Kennemerstrand  en Strand 
Noordpier aan alle normen, behal-
ve bij de kwaliteit van het zeewater. 
Voor alle duidelijkheid: het zeewa-
ter is goed genoeg om in te zwem-
men en te recreëren.

De gemeente Velsen is verbaasd en 
teleurgesteld over de uitslag. Ook 

omdat Velsen veel maatregelen 
heeft genomen op en rond de stran-
den. Er is bijvoorbeeld een nieuwe 
riolering aangelegd bij Zeehaven 
IJmuiden en er is minder geloosd in 
de havens. Hoe het komt dat de kwa-
liteit van het zeewater minder is dan 
in de afgelopen jaren is onduidelijk.

Patrick Poelmann, voorzitter van de 
nationale jury  Blauwe Vlag Neder-
land, deelde het bericht mee ‘met 
pijn in  het hart. Temeer daar de ge-
meente op álle andere criteria van 
de Blauwe Vlag uitstekend scoort.’ 
Annette Baerveldt, wethouder ge-
meente Velsen, vindt het ontzettend 
jammer dat het niet gelukt is om de 
Blauwe Vlag te ontvangen. ‘Voor-
al omdat ik weet  met  hoeveel ener-
gie de gemeente en de strandonder-
nemers zich inzetten voor een fan-
tastisch mooi natuurlijk strand hier 
aan beide kanten van het Noordzee-
kanaal.’

Bussen normaal én anders
Vanaf zondag 28 mei rijden alle 
buslijnen in Velsen weer volgens 
de normale route, als het werk 
aan de Lange Nieuwstraat en 
Plein 1945 klaar is. Toch komen er 
ook weer veranderingen aan. Van-
af zondag 3 september gaat Con-
nexxion een aantal wijzigingen 
doorvoeren in het aantal én type 
bussen op diverse lijnen in de re-
gio Haarlem-IJmond.

74 en 82 over De Noostraat en 
Plein 1945
Na een lange periode van werkzaam-
heden op de Lange Nieuwstraat en 
Plein 1945 kunnen de buslijnen 74 
en 82 eindelijk weer gebruik maken 
van De Noostraat en Plein 1945. De 
andere buslijnen die over de Lange 
Nieuwstraat rijden (75 en 3), nemen 
al vanaf 2 april de normale route.

Nieuwe vervoerperiode van 
10 jaar voor Connexxion
Vanaf zondag 3 september start de 
nieuwe vervoer- of concessieperi-
ode van Connexxion. Dit betekent 
dat deze vervoerder ook de komen-
de 10 jaar het busvervoer in de re-
gio Haarlem-IJmond verzorgt in op-
dracht van de provincie Noord-Hol-
land. Het huidige lijnennet blijft in 
stand, maar er gaan meer bussen rij-
den. Ook gaan vanaf die dag de bus-
lijnen 75 en 82 door het leven als R-
netlijn 385 en 382. De R-netlijnen 
hebben rode bussen. Daarnaast gaat 
Connexxion langzamerhand over op 
elektrische bussen. 

Meer informatie over de nieuwe 
concessie is te vinden op de websi-
te van de provincie Noord-Holland: 
www.noord-holland.nl.

Die verdient een lintje!

Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen kan 
deze vraag met ‘ja’ beantwoor-
den. Want overal in Nederland zet-
ten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze 
voor! Dat kan tot en met 15 augus-
tus 2017.

Wie zich jarenlang op bijzondere wij-
ze inzet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen. Denk aan vrij-
willigers die actief zijn in bijvoor-
beeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg 
of op een ander terrein. Denk ook aan 
mensen die voor hun werk lang iets 
bijzonders doen waar de hele samen-
leving wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandi-
daat. De ambtenaar die daar de lint-
jes behandelt, kan beoordelen of de 
verdiensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn voor een Koninklijke On-
derscheiding. Ook wordt u precies 
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De 
contactgegevens staan onderaan dit 
artikel. Voordat een lintje wordt toe-
gekend, gaat er heel wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor de 
lintjesregen van 2018 moet het ver-
zoek insturen vóór 15 augustus 2017.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken: 140255 
(geen netnummer nodig) of 0255-
567200. Daar kunt u ook gratis de fol-
der ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. 
Hierin staat alles wat u moet weten 
over de aanvraag van een Koninklij-
ke Onderscheiding. Meer informatie 
ook op www.velsen.nl of www.lint-
jes.nl



Infopagina

26 mei 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Genomen besluiten in raadsvergadering 11 mei 2017
Verklaring van geen bedenkin-
gen oprichten 3 appartementen 
Lange Nieuwstraat, blok D onge-
nummerd te IJmuiden. 
Voor het toevoegen van drie appar-
tementen in het appartementenge-
bouw blok D op het perceel Lange 
Nieuwstraat  te IJmuiden is een aan-
vraag omgevingsvergunning inge-
diend. De raad stemt in met de aan-
vraag en de daarop volgende afwij-
king in het bestemmingsplan Lange 
Nieuwstraat NW.

Nota Dierenwelzijn. 
De Nota Dierenwelzijn Velsen is 
voor de periode 2017 – 2020 vastge-
steld nadat de raad eerst  raadsbreed 
de beleidsperiode 2017-2020 heeft 
toegevoegd met een amendement. 
De raad verzoekt daarnaast  het col-

lege, via een motie, actief een lande-
lijke lobby uit te voeren voor verbe-
tering van de uitwisselingsinforma-
tie van geregistreerde dierenmis-
handeling.

Strategische Agenda. 
De strategische Agenda 2020 is vast-
gesteld als leidraad voor het gemeen-
telijk beleid. Een ingediend amende-
ment, wijzigingsvoorstel, over amb-
telijke capaciteit is verworpen.

Proces en Ambitie Kustvisie. 
Kondor Wessels Vastgoed stelt een 
ontwikkelingsplan op voor het ge-
bied rondom de jachthaven in IJmui-
den in nauwe samenwerking met de 
marktpartijen Marina Seaport, Ken-
nemerstrand NV en de gemeente 
Velsen.

Aanwijzen accountant. 
Accountantskantoor Deloitte Ac-
countants B.V. is aangewezen als ac-
countant van de gemeente Velsen 
voor 2 jaar met de optie tot verlen-
ging door de gemeente Velsen van 
drie maal 1 jaar.

Verordening kwaliteit vergun-
ningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht gemeen-
ten Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen. 
De verordening kwaliteit vergun-
ningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht gemeenten 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen is 
vastgesteld.

Toekomst IJmond Samenwer-
king.  Voor de versterking en in-
tensivering van de samenwerking 
van de drie gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen zijn maatrege-
len vastgesteld, waaronder een on-
derzoek naar fusie en budget voor 
de werkzaamheden voor de IJmond.  
De gemeenteraad van Heemskerk 
neemt op een later tijdstip een be-
sluit over het raadsvoorstel, vanwe-
ge het staken der stemmen.

Motie salaris HVC directeur. 
De motie over de maximale hoog-
te van het salaris van de HVC direc-
teur is raadsbreed aangenomen. De 
raad verzoekt het college de motie 
onder de aandacht te brengen bij de 
aandeelhouders van het Afvalschap 
IJmond Zaanstreek.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
13 mei  2017  tot en met  19 mei  
2017 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
Kennemerlaan 162,  verkleinen uit-
bouw en het verhogen dak uitbouw 
(16/05/2017) 12852-2017; 
Frans Naereboutstraat 10, bete-
gelen en plaatsen  hek dakterras 

(17/05/2017) 13985-2017;  
Velserduinweg 203, plaatsen dakop-
bouw (17/05/2017) 13007-2017; 
Voltastraat 10, plaatsen dakopbouw 
(18/05/2017) 13026-2017; 
Linnaeusstraat 10, plaatsen dakka-
pel (18/05/2017) 13126-2017;
Snippenbos kavel 11, bouwen kelder 
(18/05/2017) 13060-2017;
Snippenbos kavel 9, bouwen kelder 
(18/05/2017) 13054-2017;
De Olmen 25J, plaatsen balkonbe-
glazing (18/05/2017) 13036-2017; 
Linnaeusstraat 26, plaatsen dakop-
bouw (18/05/2017) 14185-2017. 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 13, plaat-
sen  dakkapel  voor- en achterzijde 
woning (17/05/2017) 12984-2017. 

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 38, plaatsen dakka-
pel (15/05/2017) 12765-2017;   
Biallosterskilaan 24, plaatsen dak-
kapel (16/05/2017) 12907-2017; 
Biallosterskilaan 8F, plaatsen vlag-
genmast (17/05/2017) 13076-2017.  
 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 14,  kappen 
boom (15/05/2017) 12750-2017.   

Rectifi caie
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 29, uitbreiden 
woning (29/04/2017) 11230-2017. 

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 artikel 

Aanvragen
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank 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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Trompstraat 208, verlengen  bestaan-
de liftschacht d.m.v. een dakuitbouw 
(17/05/2017) 9267-2017 ;
Snippenbos ong. Kavel 1, oprichten 
woning (22/05/2017) 9038-2017.  

Santpoort-Noord
Bonairestraat 37, plaatsen dakopbouw 
(17/05/2017) 13917-2017.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken  bestemmings-
plan voor drie evenementen (Strong 
Viking Hills) (19/05/2017) 4298-2017;
Kruising Minister van Houtenlaan/
Waterloolaan, kappen 8 bomen (22-
05-2017) 8482-2017.  

Driehuis
Van den Vondellaan 1A, oprichten wo-
ning (17/07/2017) 2931-2017.  

Velserbroek
Mandenmakerstraat 31, veranderen 
bedrijfsgebouw (22/05/2017) 9179-
2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
Avond4daagse, 13 t/m 16 juni 2017 
tussen 18.00 en 20.30 in en rondom 
Velsen-Noord (15/05/2017) 5895-
2017  

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
De onderstaande omgevingsvergun-
ning met bijhorende stukken ligt met 
ingang van 31 mei 2017 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken. Tevens is het besluit 
in te zien op www.velsen.nl via het 
menu Actueel /Inzage (ontwerp)be-
sluiten en via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder NL.IMRO.0453.OM-
0031LANGENIEUWS1-R001.

Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen 
dat zij daar redelijkerwijs niet toe in 
staat zijn geweest, kunnen tegen dit 
besluit binnen een termijn van zes 
weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland verzoeken een voor-
lopige voorziening te treff en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist. Voor-
waarde is wel dat ook beroep is inge-
steld. Het beroep- en verzoekschrift 
kan ook digitaal worden ingediend 
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij een om-
gevingsvergunning hebben verleend 
voor:

IJmuiden
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen. 
(tussen het Marktplein en de Vecht-
straat) - oprichten drie appartemen-
ten (nummer 690-2017)

Besluiten

3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 

dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Willebrordstraat 82 en 84, intern 
verbouwen en wijzigen gebruik naar  

woningen (17/05/2017) 7774-2017 

Aanvragen (vervolg)

Wet geluidhinder omgevingsvergunning
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Verordening kwaliteit vergunningverlening
De raad van Velsen heeft  in haar 
vergadering van 11 mei 2017 be-
sloten:

- de Verordening kwaliteit vergun-
ningverlening, toezicht en handha-

ving omgevingsrecht Velsen vast te 
stellen;

- de Verordening kwaliteit vergun-
ningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht Velsen in 
werking te laten treden op 1 juni 

2017 

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 1 juni 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen en gepubliceerd op de web-
site www.overheid.nl.

Bekendmaking nieuwe namen 
Burgemeester en wethouders 
hebben op 16 mei 2017 beslo-
ten om een aantal namen vast te 
stellen in het plan Blekersduin in 
Santpoort-Zuid. Het gaat om Ble-
kersveld, Pieter Weijstraat, Albert 
Glasstraat, Pieter Verswijveren-
straat, Duinrelpad en Zanderij-
pad. Ook de naam Braampad in 

het plan Het Nieuwe Vroeger in 
IJmuiden is vastgesteld.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
De besluiten met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij het KCC, of via te-
lefoonnummer 14 0255.
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‘Kaartverkoop 
kent vliegende 

start’
Velsen - Sinds vorige week 
vrijdag is de kaartverkoop 
voor het nieuwe seizoen van 
de Stadsschouwburg Velsen 
gestart. Liefhebbers we-
ten het theater in grote ge-
tale te vinden. Na een paar 
uur zijn al ruim 16.500 kaar-
ten verkocht voor vele top-
shows. De Stadsschouw-
burg Velsen is onder de in-
druk van de enorm enthou-
siaste reacties van het pu-
bliek. Het hele seizoen ver-
wacht het IJmuidense thea-
ter ruim 80.000 bezoekers te 
verblijden met een avond-
je uit. Vele grote namen uit 
het theateramusement zet-
ten na de zomer koers naar 
IJmuiden:  Bert Visscher, 
Pierre Bokma, Jandino As-
poraat, Harrie Jekkers, Ton 
Kas, Guido Weijers, Anne-
Wil Blankers, Herman van 
Veen, Marc-Marie Huijb-
regts, Trijntje Oosterhuis, 
Rundfunk en Woezel & Pip. 
De verkoop top 5 bestaat uit 
Brigitte Kaandorp, Bert Vis-
scher, OG3NE, NUHR en 
Van der Laan & Woe. Kaar-
ten voor het nieuwe seizoen 
zijn niet alleen te bestellen 
via www.stadsschouwburg-
velsen.nl, maar op dinsdag 
tot en met vrijdag van 13.00 
tot 16.00 uur ook telefo-
nisch (0255-515789) en aan 
de theaterbalie (Groeneweg 
71 in IJmuiden). 

Nieuwe exposities in 
Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Iedereen is 
zondag 28 mei om 15.00 uur 
van harte welkom op de ope-
ning van de expositie van Jaap 
Hoeksma en Louis ’t Hart in 
Raadhuis voor de Kunst, To-
renstraat 7 te Velsen Zuid.
Als kind tekende Jaap al vol-
op. Aanvankelijk kwam hij in 
het reguliere schildersvak te-
recht, maar het kunstschil-
dershart voor verf en kleur 
bleef kloppen. Door een vijf-
jarige avondopleiding aan de 
Wackers Academie in Amster-
dam, kwam hij steeds meer in 
de richting die hij wilde. Jaap 
werkt voornamelijk op doek, 
met olieverf, in een impressi-
onistische stijl: stevige lagen 
met veel kleur en kleurcon-
trasten. Het ervaren van ver-
bazing over kleuren die op 
het doek een bijzonder rela-
tie aangaan geeft hem steeds 
nieuwe inzichten en heeft hem 

er toe gebracht om nu ook met 
glasfusing objecten te creëren.
Louis ‘t Hart is op jonge leef-
tijd als autodidact begonnen 
met tekenen en schilderen, 
geïnspireerd door zijn vader 
die  beeldend kunstenaar was, 
en beschikte over een galerie 
in Oud-IJmuiden. Louis is in 
1982 begonnen met de lera-
renopleiding Tekenen, Hand-
vaardigheid en Textiele Werk-
vormen (TEHATEX) in Amster-
dam. Louis was docent Beel-
dende Vorming in het basis-
onderwijs in de regio Am-
sterdam. Naast de beelden-
de kunst vindt Louis zijn inte-
resses in onder andere in mu-
ziek. Tegenwoordig schildert 
Louis voornamelijk gebouwen 
uit de regio Kennemerland, die 
verloren zijn gegaan. Deze his-
torische gebouwen vereeuwigt 
hij zowel op het doek als in de 
vorm van sculpturen.

Strawberries met ruime 
cijfers langs Athena

Driehuis - Strawberries 
Heren 1 heeft de thuiswed-
strijd tegen Athena met rui-
me cijfers gewonnen. De 
Amsterdammers, spelend 
in de middenmoot van de 
tweede klasse, werden in 
Driehuis met 6-0 verslagen. 
Pas in de tweede helft liep 
Strawberries uit naar een 
grote voorsprong. In het be-
gin van de wedstrijd leek 
het er totaal niet op dat de 
aardbeien veel doelpun-
ten zouden gaan scoren. De 
ploeg van coach Axel Wes-
sels speelde slordig, was 
onzuiver in de passing en 
mocht van geluk spreken 
dat keeper Wouter Rempt 
wél scherp was. Strawber-
ries ging overigens met een 
2-0 voorsprong de rust in. 
Floris Welman scoorde het 
eerste doelpunt en een mi-
nuut voor het rustsignaal 
verdubbelde Pieter Rebel de 
voorsprong van zijn ploeg.
In de tweede helft speel-
de Strawberries een stuk 
beter. Athena werd met de 
rug tegen de muur gedrukt 
en kwam er totaal niet meer 
aan te pas. Het derde doel-
punt van de wedstrijd kwam 
op naam van Finn van Leeu-
wen. Het was zijn eerste 
doelpunt in vijf jaar tijd. De 
verdediger tikte de bal over 
de doelman heen na een 
goede actie van Jelle Groe-
neveld. 

Na het derde doelpunt 
speelde Athena een tijd 
lang zonder keeper en pro-
beerde het met een extra 
veldspeler iets te forceren. 
Dit werkte averechts, want 
Daan van Poorten (foto) 
wist in die fase drie keer te 
scoren en maakte dus een 
zuivere hattrick. 
Strawberries staat dankzij 
de ruime winst op Athena 
en puntverlies van de con-
currentie nu op de twee-
de plaats van de competitie. 
Amstelveen staat derde op 
één punt van Strawberries. 
Met nog drie wedstrijden 
te spelen heeft Strawber-
ries rechtstreekse promotie 
dus in eigen hand. Komen-
de zondag staat de uitwed-
strijd tegen Purmerend op 
het programma. (Finn van 
Leeuwen)
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