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 Highland Games staan bol van spierkracht

Vrouwen staan hun mannetje
velsen-Zuid - Het weer was 
geen spelbreker bij de negen-
de Rotary Highland Games. Hoe-
wel het niet warm was, bleef het 
zaterdag droog. Voor de deelne-
mers was de kou geen probleem, 
de uitdagende spellen vereisten 
veel spierkracht en van bewegen 
word je toch wel warm.
Veel aandacht was er voor de 
vrouwelijke Highlandteams,  
The Mac Naughty’s (foto), The 
Mac Tablets en The Mac Ham-
mer Flights en het vrouwenteam 
van Rabobank. Dat vrouwen hun 
mannetje staan, bewezen zij wel 
met hun krachttoeren. En waar 
spierkracht te kort kwam, werd 
gecompenseerd met vrouwe-

lijk vernuft. ‘Samen’ is een be-
langrijke vereiste bij de Highland 
Games. Zelfs als je in je eentje 
een betonbal van 60 kilo moet 
liften. Dan helpen de aanmoe-
digingen van team en publiek 
enorm.
En ook voor Rotary Club Velsen 
is het woord ‘samen’ heel be-
langrijk. Samen met hun familie 
worden de 65 leden een daad-
krachtige groep, die een evene-
ment als de Highland Games in 
Park Velserbeek op poten zetten. 
En niet alleen zorgen zij hier-
mee voor een fantastische dag 
voor bedrijfsteams. Ook het be-
langrijkste doel, geld bijeenbren-
gen voor een vijftal organisaties, 

wordt niet vergeten. 
Winnaars zijn er volop bij de 
Highland Games. Eerste werd 
het team van Ben Rietdijk Sport, 
gevolgd door Bonarius en PWN. 
Hoogste damesteam is The Mac 
Hammer Flights met een mooie 
tiende plaats, direct gevolgd 
door nieuwkomers The Mac 
Naughty’s. Beste Highlander is 
Bas Rosenmuller, beste High-
landster Jeannette Wester. 
Echte winnaars zijn ook de vijf 
doelen die worden gesponsord 
door Rotary Highland Games. In 
een later stadium worden de be-
dragen die deze vijf doelen krij-
gen bekend gemaakt. (Karin 
Dekkers/foto: Paul van de Keer)

Veel helpende handen
IJmuiden - Zaterdagmiddag 
hebben zo’n 35 paar helpen-
de handen het Binnenhaventer-
rein aan de Zeeweg schoonge-
maakt. Dit is een initiatief van Si-
mone Bontenbal onder het kopje 
‘Hoe het ook kan’, in samenwer-
king met het wijkplatform. Vrij-
willigers kwamen met kruiwa-
gens, zagen en scheppen. Ook 
eigenaar Zorgbalans was aan-
wezig om te helpen en voor-
lichting te geven. Met een volle 
container was het tijd voor wat 
ontspanning. Sponsors deelden 
hapjes en prijzen waaronder een 
iPod. Met dank aan Johan van 
Es, Zeewegbar, Vis van Kaatje en 
La Belle. 
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Zaterdag Gerard van Es-toernooi

Stormvogels kijkt terug 
op geweldig jubileumjaar
IJmuiden – Dit weekeinde zijn de 
laatste festiviteiten van het jubi-
leumjaar ter ere van het 100-ja-
rig bestaan van Voetbalvereni-
ging Stormvogels. Zaterdag 1 ju-
ni is het traditionele ‘Gerard van 
Es 7 tegen 7-toernooi’ met dit jaar 
een extra feestelijk tintje. Naast 
de reguliere teams is er een Goud 
van Oud-competitie met bekende 
50-plus voetballers uit de regio. 
Op zondag 2 juni vindt de Jeugd-
dag,  de laatste activiteit van het 
jubileumjaar, plaats. De dag wordt 
georganiseerd door Soccer City 
en staat bol van de voetbalspelle-
tjes, lekkers en gezelligheid.
Stormvogels voorzitter Nico Sto-
ker en voorzitter van de jubile-
umcommissie Steffan Kunst kij-
ken terug op een geweldig jaar. 
Nico Stoker: ,,Op 2 juni 2012 be-
stond Stormvogels 100 jaar. Het 
hele jaar door hebben wij dat ge-
vierd. De Jeugddag wordt dit jaar 
gehouden op 2 juni, dan bestaat 
Stormvogels 101 jaar en is het 
feest echt voorbij.’’ 
De herinneringen aan het jubi-
leumjaar zijn echter nog dichtbij. 
Op de velden lopen alle Stormvo-
gels spelers de eerste paar jaar 
nog wel in het retro-tenue. Het 
boek over 100 jaar Stormvogels 
en de film ‘Een blauw hart’ liggen 
al bij veel leden thuis, maar nog 
steeds is er vraag naar de twee 
populaire uitgaven. Ook heel tast-
baar is de Koninklijke erepen-
ning die het bestuur tijdens het 
openingsweekeinde van het ju-
bileumjaar door de burgemeester 
kreeg uitgereikt. 
De hele reeks feesten wordt door 
Steffan Kunst en Nico Stoker 
graag nog eens aangehaald. Nico 
Stoker: ,,Het openingsweekein-

de in juni was geweldig, we had-
den mooi weer. Op de openings-
receptie op vrijdag kwamen zo’n 
200 bezoekers. We kregen mooie 
reacties op het boek en de film.’’ 
Steffan Kunst: ,,Op zaterdag was 
de reünie met zo’n 400 mensen. 
Het was een bijzondere dag met 
wedstrijden, lekker eten en drin-
ken. Die dag hebben we deelne-
mers aan de reünie wedstrijden 
een speciaal jubileumshirt uitge-
reikt.  Er kwamen enorm veel oud-
leden en er werd veel gelachen. 
Tijdens de Jeugddag op zondag 
was het wat kouder, maar toch 
werd er ook die dag zeer genoten. 
De dag werd afgesloten met een 
barbecue. In augustus hadden we 
op de heetste dag van het jaar de 
Drieluik in het Tata Steel Stadion. 
Telstar, VSV en Stormvogels voet-
balden in twee poules tegen el-
kaar met de selecties en de vete-
ranen. Het was zo warm dat we 
enigszins bezorgd waren over on-
ze veteranen. Maar alles verliep 
perfect. Het was zo’n succes dat 
we dit jaar in augustus op herha-
ling gaan. Dan organiseert Telstar 
het Drieluik, ter ere van het 50-ja-
rig bestaan van hun club.’’
Een week later was een ander 
hoogtepunt in het jubileumjaar. 
,,We hadden noodweer,’’ aldus 
Nico Stoker. ,,Onweer en slagre-
gens, maar het voetballen ging 
door. Het ging om de jubileum-
wedstrijd tussen de ex-internatio-
nals en Stormvogels. We misten 
rondom het veld wat publiek, be-
grijpelijk. Maar in de kantine was 
het tot erg laat heel vol. Het leu-
ke is dat deze dag grote aantrek-
kingskracht op de jeugd had. De 
sponsorborrel die aan de wed-
strijd vooraf ging was ondanks 

het weer een succes. De jubi-
leumcommissie en alle vrijwilli-
gers hebben alle activiteiten het 
hele jaar tot in de puntjes ver-
zorgd. Als er slecht weer werd 
voorspeld werden er grote ten-
ten opgezet, zodat alles gewoon 
door kon gaan.’’ Een extra feeste-
lijke tent werd ook opgezet bij de 
feestavond met lokale artiesten in 
september die in samenwerking 
met Bas Dortmundt plaatsvond.  
Ook die dag was de bekendma-
king van de prijzen van de loterij. 
Er werden onder meer een auto, 
een scooter en een fiets verloot. 
Tussen alle feesten door heeft 
Stormvogels ook in sportief op-
zicht een topjaar gehad. Het eer-
ste bleef in de middenmoot van 
de competitie, het tweede promo-
veerde en Zaterdag 1 speelt de 
nacompetitie voor overgang naar 
de derde klasse. Dames 1 hand-
haafde zich in haar klasse.
,,Het mooiste van het jubileum-
jaar is het clubgevoel dat we al-
lemaal hebben ervaren’’, zegt Ni-
co Stoker. ,,Dat gevoel willen we 
graag behouden. Via Facebook 
zijn steeds foto’s te zien geweest 
van de evenementen. Daarop kre-
gen we veel leuke reacties. We 
hebben nu ook een Stormvogels 
app waarop leden, publiek en 
sponsors al het nieuws via hun 
smartphone of tablet kunnen vol-
gen. We hopen daarmee iedereen 
bij Stormvogels te blijven betrek-
ken. Dat doen we ook door on-
ze gewone activiteiten, het voet-
bal, de medewerkersavond en al-
le reguliere activiteiten. Ik ben er 
heel trots op dat ik in deze peri-
ode voorzitter van Stormvogels 
ben. Het is een geweldige club.’’ 
(Karin Dekkers)

Beverwijk - Op zondag 2 ju-
ni houdt Bikers World in samen-
werking met MTC Motovatie voor 
de negende keer de lunchrit. Zo-
als iedereen inmiddels gewend is 
wordt de lunch aangeboden door 
Bikers World. De toerrit zal gaan 
over cira 150 kilometer en er zijn 
10 LOOT-punten te verdienen voor 
het landelijke toerkampioenschap. 
De rit start bij Bikers World in Be-
verwijk en eindigt dit jaar bij La 
Place in Amsterdam Zuid-Oost. 
Er is weer getracht een afwis-
selende rit uit te zetten. Voor de 
lunch wordt gestopt bij Motoport 
Uithoorn. Tussen 10.00 en 11.00 
uur kan er worden gestart. Daar-
bij zullen er tot 10.45 uur voorrij-
ders aanwezig zijn, om samen de 
rit mee te rijden. Deelname kost 
7,50 euro per persoon. Bij inschrij-
ving is de route ook op Garmin 
GPS verkrijgbaar. Bikers World is 
te vinden aan de Spoorsingel 45, 
op het Marlo-terrein in Beverwijk. 

Bikers World 
lunchrit

IJmuiden - Zaterdag 1 ju-
ni wordt van 09.00 tot 16.00 
uur een gezellige rommelmarkt 
op het Kennemerplein (tegen-
over de Vomar) gehouden. Dit 
is de tweede rommelmarkt van 
dit jaar. Er zijn weer veel kramen 
die vol liggen met van alles en 
nog wat. Wie ook zijn overtollige 
spullen aan de man wil brengen 
kan een kraam huren via tele-
foonnummer 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
worden gehouden op: 6 en 20 ju-
li, 3 en 24 augustus en op 7 sep-
tember.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Voorjaarsmarkt 
in centrum van 

Zandvoort
Regio - ’Wegens succes gepro-
longeerd’: een kreet die uiterma-
te goed van toepassing is op de 
Voorjaarsmarkt in het centrum 
van Zandvoort. De markt wordt 
gehouden op zondag 2 juni. Dit 
betekent dat het gehele centrum 
weer vol komt te staan met aller-
lei leuke kraampjes, diverse at-
tracties, gezellige terrassen en 
bijzonder straat-entertainment. 
Ook treft de bezoeker op de jaar-
markt het showpodium aan met 
optredens van een keur aan ar-
tiesten en leuke spelletjes waar-
bij ook leuke prijsjes te winnen 
zijn. De presentatie op het po-
dium is in handen van Roy van 
Buuringen van On Air Events. 
Bezoek ook tijdens de Voorjaars-
markt ook het Zandvoorts Muse-
um en maak gebruik van de actie 
tijdens de zomermarkt ‘Kom met 
twee en betaal voor één. De toe-
gang tot de jaarmarkt is uiteraard 
gratis. De markt begint om 10.00 
uur en duurt tot 18.00 uur.
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Donderdag 
30 mei

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Winterjong ‘De pa-
den op, de afgrond in’. Repeti-
tiezolder. Aanvang 20.30 uur. Om 
20.30 uur film ‘Fill the Void’.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Michael Schenker, 
Temple of Rock & Lovedrive Reu-
nion. 20.30 uur. Toegang 28,- 
vvk/32,- add. Café: Yori Swart. 
22.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: 24.00 uur LOS! Toegang 
5,-, gratis voor studenten. Vanaf 
18 jaar.

Vrijdag 
31 mei

Moonlight Shoppen in Stads-
centrum IJmuiden. Van 12.00 tot 
21.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling ‘Kletsnat!’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00. Zie www.pieter-ver-
meulen-museum.nl.
Bastiaan Witsenburg, Leo-
nard Besseling en Femke de 
Graaf in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Zij 
spelen o.a. Brahms. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Vlaamse cabaretsensatie Wim 
Helsen. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Fill the Void’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: The Anomalys en Hofstad 
Group. 21.30 uur. Toegang gra-
tis. Grote zaal: Spektrum XL x 
Champion Sound. 23.00-04.00 
uur. Toegang 15,- vanaf 16 jaar.

Zaterdag 
1 juni

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein (t/o Vomar). Van 09.00 
tot 16.00 uur.
Dag van de Bouw. Van 10.00 tot 
16.00 uur. Stadhuis Velsen opent 
haar deuren.
Zorgspecialist opent woon-
voorziening voor jong dementen. 
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.

Opening tentoonstelling De 
Oosterscheldekreeft bij Par-
terre, Torenstraat 7 Velsen-Zuid. 
Aanvang 16.00 uur. Tentoonstel-
ling is tot en met 30 juni te be-
zichtigen.
Try-out showband IJmui-
der Harmonie op Plein 1945 
in IJmuiden. Van 14.00 tot 15.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Velser Gemeenschap 
bestaat 60 jaar. Aanvang 16.00 
uur.
‘Bourgondisch Santpoort’ 
vanaf 17.00 uur op het sfeervol-
le Dorpsplein bij de driesprong 
Hoofdstraat, Hagelingerweg en 
de Broekbergenlaan. Toegang 
gratis.
Reünie Muziekvereniging 
Wilhelmina in De Wildeman in 
Santpoort-Noord. Van 19.00 tot 
23.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Pauni Trio & Orkestar. 21.00 
uur. Toegang gratis. Grote zaal: 
90’s Now. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,50 vanaf 18 jaar.

Zondag
2 juni

Grootst opgezette Voorjaars-
markt in het centrum van Zand-
voort. Van 10.00 tot 18.00 uur.
Themadienst ‘Geloof, Hoop en 
Liefde’ in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 250 IJmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
Lezing door dr. Angela Root-
haan in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur.
Schaapscheerdag van 11.00 
tot 16.00 uur op Informatieboer-
derij Zorgvrij, Genieweg 50 Vel-
sen-Zuid. Om 12.00 uur een 
(gratis) IVN kinderexcursie over 
het natuurpad.
Optreden Klezmerband Ze-
likob Ruïne van Brederode Sant-
poort-Zuid. Van 11.30 tot 13.00 
uur.
Koffieconcert met IJHmuse-
mentsorkest en Velser Gemeen-
schap. Aanvang 12.00 uur in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Open ateliers aan de Sein-
postweg 36-38 in IJmuiden. Van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling ‘Kletsnat!’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00. Zie www.pieter-ver-
meulen-museum.nl.
Concerto in Memoriam in 
het monumentale gedenkpark 

van Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld, Duin en Kruid-
bergerweg in Driehuis. Aanvang 
14.00 uur.
Zomerconcert Conservatori-
um Amsterdam in Stompe Toren, 
Kerkweg 26 Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur.
Verhaallezing Bewustzijn: de 
weg tussen denken en weten. St. 
Raphaëlkerkje, popellaan 1 Bloe-
mendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Madigralen van Sonnenberg 
Kleinekoor in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Maandag 
3 juni

Ruilbeurs voor legpuzzels bij 
Wijksteunpunt Zeewijk IJmui-
den. Van 10.00 tot 11.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegel-
vereniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 46 IJmuiden. Aan-
vang ca. 19.45 uur.
Voorlichtingsavond inbraak-
preventie in dopshuis Het Terras, 
Santpoortse Dreef 1 Santpoort-
Noord. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Dinsdag
4 juni

Dubbleconcert Felion Brass 
en Harmoniekapel Crescendo 
Noordwijk in de Noorderkerk, 
Dijckmanstraat 2 Velsen-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Open bijeenkomst de Duin-
roosloge van Velsense Odd Fel-
lows, Stationsweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Woensdag
5 juni

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-ver-
meulen-museum.nl
Voorlichtingsavond over Dia-
betes Mellitus in gebouw Velser-
duin, Velserduinplein IJmuiden. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felise-
num speelt ‘Gijsbrecht’. Aanvang 
20.00 uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijkcen-
trum De Mel-Watervliet, Doel-
manstraat 34. Aanvagn 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ja-
vier Guzman sluit cabaretsei-
zoen. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
6 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felise-
num speelt ‘Gijsbrecht’. Aanvang 
20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- (vanaf 18 jaar).

Feestelijk oplevering 
Het Schuttersstuk 

Regio - Het was druk op de 
bouwplaats van nieuwbouwpro-
ject Het Schuttersstuk (Claes van 
Kietenstraat) in Spaarndam. Fa-
se 1 van het project is opgeleverd, 
dus tijd voor een feestelijke bij-
eenkomst met bewoners, omwo-
nenden en andere betrokkenen. 
Burgemeester Heiliegers onthul-
de samen met Gerrie Blok, regio-
directeur Ymere Haarlem, kunste-
naar Marjet Wessels Boer en ar-
chitect Aad Lambert het kunst-
hekwerk bij het nieuwbouwcom-
plex. Aan de Claes van Kieten-
straat, waar vroeger de Sint Adal-
berthusschool stond, staan inmid-
dels achttien nieuwbouw koop- 
en huurappartementen. De wo-
ningen zijn ontworpen door Lam-
bert Architecten en kennen een 
carrévormige opzet rondom een 
sfeervolle binnentuin. Het com-
plex is afgewerkt met het prach-
tige kunsthekwerk ‘Schubben-
schimmen’, gemaakt door kunste-
naar Marjet Wessels Boer. 
Speciaal voor de feestelijke ge-
legenheid kwam burgemeester 
Heiliegers langs om het complex 
officieel op te leveren. Dit deed hij 

door de kunsthekwerken te ont-
hullen. Na dit officiële moment 
kon iedereen, na al die maanden 
van bouwwerkzaamheden, het 
resultaat bekijken. Onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je was er ruim de gelegenheid de 
woningen van binnen te zien en 
natuurlijk om je nieuwe buren te 
ontmoeten! 
,,Ik ga in een soort penthouse wo-
nen!”, vertelt een enthousiaste be-
woner. ,,We gaan op de bovenste 
etage wonen met grote raam-
partijen en een vrij uitzicht. Over 
twee weken krijgen we de sleu-
tel, ik kan niet wachten.” Ook de 
overburen van het complex zijn 
blij uitgenodigd te zijn. ,,We kijken 
nu al maanden tegen de bouw 
aan! Ik vind het heel fijn om even 
binnen te mogen kijken. Het zijn 
mooie, ruime appartementen.” 
Inmiddels is de aannemer in volle 
gang met de bouw van de tweede 
fase van Het Schuttersstuk. 
Deze fase bestaat uit twaalf een-
gezinswoningen, die Het Schut-
tersstuk compleet maken. Er is 
nog een aantal woningen te koop. 
Zie ook www.schuttersstuk.nl.

VVH 1 winnaar beker
Velserbroek - Afgelopen vrij-
dag zijn VVH/Velserbroek Heren 
1 winnaar geworden van de be-
ker voor recreatieteams KNVB, 
district West 1.
In Sporthallen Zuid in Amster-
dam vond de ontknoping plaats 
tussen de finalisten Bliksem 5 
Alkmaar 2 en VVH/Velserbroek 

1. Heren 1 wist de wedstrijd uit-
eindelijk met 2-6 te winnen on-
der het toeziend oog van vele 
meegereisde supporters.
Nadat de beker was uitgereikt 
en het team de supporters be-
dankte voor hun steun werden 
de kelen gelaafd en was het nog 
lang gezellig.
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Concerto in Memoriam
Begraafplaats 125 jaar, 
crematorium 100 jaar
Driehuis - Op zondag 2 juni 
vindt in het monumentale ge-
denkpark van Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld (Duin 
en Kruidbergerweg in Drie-
huis) een Concerto in Memori-
am plaats. 
Het muzikale programma van dit 
herdenkingsconcert in de open 
lucht, dat vorig jaar bezocht 
werd door circa vijfduizend men-
sen, staat in het teken van 125 
jaar begraafplaats en 100 jaar 
crematorium, het eerste van Ne-
derland. Omdat Westerveld ie-
dereen de mogelijkheid wil bie-
den hun dierbaren te gedenken 
is het concert vrij toegankelijk. 
Het Concerto in Memoriam be-
gint om 14.00 uur. Iedereen is 
welkom.
Het is dit jaar 125 jaar geleden 
dat Begraafplaats Westerveld 
in 1888 gesticht werd. In 1913 
bouwde de Koninklijke Facul-
tatieve op de begraafplaats het 
eerste crematorium in Neder-
land. Ter gelegenheid hiervan 
is niet alleen een jubileumboek 
samengesteld, maar ook is een 
cd opgenomen met daarop een 
selectie van de meest vertolk-

te muziek bij een uitvaartplech-
tigheid in de afgelopen 125 jaar. 
Zowel het boek als de cd zijn 
vanaf 2 juni bij Westerveld ver-
krijgbaar.
Tijdens het concert wordt een 
groot aantal stukken uitgevoerd 
dat op de cd staat. Zo worden 
onder meer het Largo, het Slot-
koor uit de Matthäus Passion en 
het Ave Maria ten gehore ge-
bracht. De muziek wordt uitge-
voerd door het internationaal 
bekende Westlands Mannen-
koor, jong talent van het Konink-
lijk Conservatorium en de solis-
ten Lilian Farahani en Rutger de 
Vries.
Sinds 1994, toen op Westerveld 
voor de eerste keer een Con-
certo in Memoriam gehouden 
werd, verleende een groot aan-
tal koren en orkesten hun me-
dewerking. Ook een groot aan-
tal sprekers, waaronder majoor 
Bosshardt, Jan Terlouw en Prin-
ses Irene van Lippe-Biesterfeld, 
leverde een indrukwekkende bij-
drage. Dit jaar spreekt de bur-
gemeester van Velsen, de heer 
Franc Weerwind, een Woord van 
Troost.

Voordelige iPad voor 
leden Servicepaspoort
Regio - Leden van Servicepas-
poort kunnen tot 1 november   ge-
bruik maken van het exclusieve 
aanbod om een iPad aan te schaf-
fen met extra korting op de al zeer 
scherp geprijsde iPads van Le-
app. Leapp.nl is een online aan-
bieder van refurbished Apple ap-
paratuur, met de service en kwali-
teit van nieuw.  
Aanmelden als lid kan via www.
servicepaspoort.nl of telefoon-
nummer 023-8918440. Na aan-
melding ontvangt u alle informatie 
over deze actie. 
Karen Bouwhuis, verantwoorde-
lijk voor de leveranciersselectie 
van het Servicepaspoort: ,,Tablets 
gaan steeds meer een plek krijgen 
in het gezinsleven. Ook de oude-
re generatie ziet de voordelen van 
het gebruik van een tablet. Een 
spelletje scrabble of beeldbellen 
met de kleinkinderen maakt voor 
veel mensen hun wereld weer een 
beetje groter. Met deze actie ho-
pen we de aanschaf van een iPad 
voor mensen toegankelijker te ma-
ken.’’ Een iPad, aangeboden door 
Leapp.nl, is afkomstig uit het be-
drijfsleven of gebruikt bij demon-

straties. Hardware wordt in het 
bedrijfsleven vaak vroegtijdig ver-
vangen, om diverse redenen. Vaak 
wordt dergelijke apparatuur ook 
als demo-modellen ingezet waar-
door ze niet meer voor de verkoop 
geschikt zijn. Leapp maakt de-
ze apparatuur zorgvuldig schoon, 
zowel van binnen als van buiten, 
zorgt dat de hardware en software 
opgewaardeerd worden en verwij-
dert alle externe bedrijfskenmer-
ken. Daarna wordt het product ge-
test en heeft het weer een levens-
duur van drie tot vijf jaar, afhanke-
lijk van het type product.
Bij Leapp.nl koopt u een Mac voor 
de prijs van een ‘tweedehands-
je’ maar met de kwaliteit van een 
nieuwe computer. De iPad’s wor-
den gratis thuisbezorgd inclusief 
12 maanden garantie. 
Heeft u interesse in een iPad maar 
bent u nog geen lid? Meldt u zich 
dan aan als lid van het Servicepas-
poort. Met uw lidnummer kunt u 
gebruik maken van deze actie. 
Leden kunnen alle informatie vin-
den in de voorjaarsuitgave van 
Servicepaspoort Magazine en op 
www.leapp.nl/servicepaspoort. 

Vakantielokkertjes
Boston Travel toont 

eerlijke prijzen

Velsen - Om een goedkoop ima-
go op te houden adverteren veel 
reiswebsites en –bureaus niet met 
de volledige prijs van een vakan-
tie. Ze tonen de basisprijs van de 
reis en pas bij het boeken komen 
verplichte belastingen en toesla-
gen op de rekening te staan. Bos-
ton Travel vindt dit niet alleen on-
duidelijk, ze vinden het vooral on-
eerlijk.
En het mag ook niet, de overheid 
heeft deze manier van prijzen al 
jaren terug verboden. Maar teveel 
(online) reisorganisaties blijken 
zich daar niets van aan te trekken. 
En nu stond maandag in de krant 
dat de toezichthouder ACM (Auto-
riteit Consument en Markt) stren-
ger gaat controleren en boetes wil 
uitdelen aan reisorganisaties die 
zich niet aan de regels houden.
Door pas op het laatste moment 

het werkelijke bedrag te tonen, 
speculeren reisorganisaties erop 
dat de consument een bijna afge-
ronde boeking toch wel doorzet. 
Maar het zorgt er ook voor dat be-
drijven die zich wel aan de regels 
houden, duurdere reizen lijken 
te hebben. De prijzen waarmee 
Boston Travel adverteert zijn prij-
zen waarvoor u een reis écht kunt 
boeken, dus inclusief alle onver-
mijdbare kosten. Dat geldt voor al-
le reizen, dus ook voor de ‘last mi-
nutes’ die nu in ruime mate op de 
buitenborden staan. Maar wacht 
niet te lang met boeken: de ‘last 
minutes’ gaan nu hard. Loop daar-
om gerust even binnen bij een van 
de filialen (Hoofdstraat 224, Sant-
poort-Noord of Velserhof 109 in 
IJmuiden) voor een voordelig aan-
bod. Dan ligt u straks zonder nare 
bijsmaak op het strand!

Asperges bij 
Bos Kookt!

IJmuiden - Op zondag 2 juni 
serveert restaurant Bos Kookt! 
een viergangen aspergeme-
nu. Er wordt begonnen met een 
frisse amuse met asperge, ge-
volgd door een aspergesoep. 
Het hoofdgerecht bestaat uit as-
perges op klassieke wijze (met 
ham, ei en gekookte aardappe-
len) óf met zalm. Ook in het des-
sert verwerkt Bos de asperge tot 
een verrassende smaaksensatie.  
Is er iemand uit het gezelschap 
die niet van asperges houdt, dan 
kookt Bos graag iets anders. 
De avond is uitsluitend op re-
servering. Vorig seizoen was 
de avond snel volgeboekt, dus 
wacht niet te lang. Bel 0255-
533061 of mail hans@boskookt.
nl. Bos is normaal gesproken 
van dinsdag tot en met zater-
dag open. Maar regelmatig or-
ganiseert hij thema-avonden of 
een middag met muziek. De vol-
gende Bos Borrelt met regionale 
muzikanten is bijvoorbeeld op 14 
juli. Ook kun je Bos inschakelen 
voor buffetten, catering, lunches, 
borrels etc. Wil je op de hoogte 
blijven van de activiteiten en mo-
gelijkheden? Abonneer je op de 
nieuwsbrief door een mail te stu-
ren of ‘like’ Bos Kookt op Face-
book. Bos Kookt kun je vinden op 
de Groeneweg 80 in IJmuiden, 
tegenover Stadsschouwburg Vel-
sen. Zie ook www.boskookt.nl.

Publieksdag 
Forteiland 
IJmuiden

IJmuiden aan Zee - Zondag 2 
juni is het Forteiland in IJmuiden 
weer open voor publiek. Op de-
ze dag verzorgen de gidsen weer 
leerzame historische rondleidin-
gen door het Fort. Zij vertellen u 
alle wetenswaardigheden over 
het Forteiland en het 125-jarige 
fort dat dateert uit de 19de eeuw. 
Deze rondleiding is geschikt 
voor zowel volwassenen als kin-
deren. Op het Forteiland kunt u 
ook een ingerichte bunker be-
zichtigen. Ook beschikt het Fort 
over een wapenmuseum en een 
expositie over Hannie Schaft, be-
ter bekent als het meisje met 
het rode haar. Kortom een com-
pleet historische en leerzaam 
programma. De rondvaartboot 
Koningin Emma, van de IJmui-
dense rondvaart maatschap-
pij vaart drie keer vanaf de Kop 
van de Haven naar het Fortei-
land heen en weer. Vertrek van-
af de Kop van Haven is om 10.45, 
12.45 en 15.00 uur. De terugvaart 
is naar keuze om 13.00, 15.15 of 
17.15 uur. Kaarten kunt u bestel-
len via internet, maar u kunt ook 
bij de boot een entreekaartje ko-
pen. Voor de verzorging van de 
innerlijke mens zijn er in de koe-
pelzaal  koffie, frisdranken en 
broodjes te koop. Zie voor uitge-
breide informatie en reservering  
www.fortijmuiden.nl.

IJmuiden - De conciërge M. 
Erdal van het Technisch colle-
ge Velsen zet zich opnieuw in 
voor een goed doel. Onder zijn 
leiding   zijn de leerlingen er 
weer in geslaagd om 137.12 eu-
ro in te zamelen voor de stich-
ting Wereldpootjes. Afgelopen 
week zijn een paar leerlingen en 
conciërge R. Dekker van Tech-
nisch College Velsen een inza-
meling begonnen voor de Voed-
selbank. Op de foto  leerlingen. 
Mark Landaal, Moos Peere-
boom, Dani Ganzevoort van klas 
2a en de conciërge Dekker. De 
leerlingen hebben twee uur in-
gezameld. Een zeer aardige da-
me heeft zelfs haar volle bood-
schappentas gegeven voor de 
Voedselbank. De hele opbrengst 
is te zien op de foto.

Technisch College 
steunt Wereldpootjes
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Loert daar de 
Europese moesson?

De luchtdruksituatie voor de 
komende dagen heeft wel wat 
weg van de beruchte Europese 
moesson. Toch zijn er ook wel 
wat lichtpuntjes te noemen in 
een later stadium.
In veel voorzomerseizoenen 
(neem 2010, 2011 en vorig jaar) 
warmde het in mei al flink op 
zoals op dit moment eigenlijk 
alleen gebeurt in de Scandina-
vische landen en Rusland. 
Als gevolg van die grootscha-
lige flinke opwarming komt 
als tegenreactie in juni vaak 
een situatie op gang met toe-
stroom van beduidend koele-
re lucht vanaf de oceaan. Kil-
le noordwestenwinden verpes-
ten het weer in juni soms wel 
drie weken lang. Nu hebben we 
niet zo’n warme voorgeschie-
denis gehad, maar toont de 
weerkaart een situatie als wa-
re er zo’n moesson aan zet. We 
zien een solide hoog op de oce-
aan en lagedrukgebieden in de 
buurt of net ten oosten van Ne-
derland. De pech is er natuur-
lijk nog steeds dat het zeewa-
ter voor onze kust veel te koud 
is en zo lang die wind niet af-

landig wordt blijft deze aanlan-
dig (bijna Cruijffiaans) en wordt 
het natuurlijk nooit echt warm 
in de IJmond.
Donderdag tot en met zondag 
vallen er periodiek enkele  bui-
en en is het met hooguit 15 
graden in de noordelijke rand-
stad natuurlijk nog steeds te 
koud voor eind mei. 
In het weekeinde blijft de om-
vangrijkste neerslaghaard 
waarschijnlijk net buiten Neder-
land zodat het weer kan mee-
vallen en veelal droog blijft. De 
reguliere wind blijft voorname-
lijk uit het noordwesten waaien. 
Tussendoor zijn er duidelijk ook 
goede momenten, soms zelfs 
met felle opklaringen en dan 
oogt het fraai.
Vooral na het weekend zien we 
een uitloper van het Azoren-
hoog West-Europa bereiken 
en dat biedt voorzichtig hoop 
op een stabieler, droger en wat 
zonniger weerbeeld. 
 
Meer weer via de weerprimeur-
lijn: 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Wonen voor jong dementen
Zorgspecialist opent 
woonvoorziening
IJmuiden - Op 1 juni is er een 
unieke gelegenheid om in het ka-
der van de Dag van de Bouw al-
vast een kijkje te nemen in de 
zorgappartementen en andere in-
novatieve voorzieningen voor (jon-
ge) mensen met dementie die de 
ZorgSpecialist in de HoogeBerg 
realiseert.
De HoogeBerg is een kleinscha-
lige woonunit met een grote ge-
meenschappelijke huiskamer voor 
6 dementerende ouderen. Een 
open keuken maakt deel uit van 
de huiskamer; hier wordt dage-
lijks gekookt, waar mogelijk sa-
men met de bewoners. Daarnaast 
komen er tien appartementen 
voor jonge mensen met demen-
tie, waarbij privacy – ruime ap-
partementen met alle faciliteiten 
– en samenzijn – twee grote ge-
meenschappelijke huiskamers – 
gecombineerd worden. Ook komt 
in de Hooge Berg een dagbeste-
dingscentrum met moderne fit-
ness, spel en creativiteit. En tevens 
wordt een inloopcentrum geopend 

waar mensen terecht kunnen met 
vragen en voor ondersteuning 
wanneer de diagnose dementie is 
gesteld, maar er nog geen profes-
sionele zorg nodig is.
Op de open dag op zaterdag 1 juni 
zijn medewerkers van de ZorgSpe-
cialist tussen 10.00 en 16.00 uur 
aanwezig om belangstellenden 
rond te leiden en alle vragen, zo-
wel op het gebied van wonen als 
op het gebied van zorg, te beant-
woorden. Men kan ook een im-
pressiefilm over fitness bekijken.
Ook geïnteresseerde vrijwilligers 
zijn van harte welkom. Het is mo-
gelijk zich op deze dag in te schrij-
ven als toekomstig bewoner of 
deelnemer. De nieuwe woonvoor-
ziening opent op 5 augustus. Lo-
catie: de HoogeBerg, Trompstraat 
200 in IJmuiden. Voor nadere in-
formatie kan men bellen, mailen 
of gewoon binnenlopen bij de 
ZorgSpecialist, Crocusstraat 1 in 
Santpoort-Noord. Of mail naar: in-
fo@dezorgspecialist.nl, telefoon-
nummer 023-5100200.

Zomerbridge 
bij BV Velsen

Santoort-Noord - Ook dit jaar 
organiseert de Bridgevereniging 
Velsen op de dinsdagavonden in 
juni, juli en augustus weer haar 
open zomeravonddrives. Voor de 
eerste keer dus op 4 juni. Iede-
re liefhebber, dus ook als u geen 
lid bent, kan dan in een gezellige 
en ontspannen sfeer een avond-
je komen bridgen. De indeling is 
naar sterkte, in drie lijnen, zodat 
ook  beginnende bridgers met 
plezier kunnen meespelen. Lo-
catie: gebouw Velserhooft, in-
gang Valckenhoeflaan. Aan-
vang is 19.30 uur. De inschrij-
ving vanaf een half uur ervoor. 
Kosten 5 euro per paar. Op de 
laatste avond, 27 augustus, is er 
voor de trouwe deelnemers een 
finale met aantrekkelijke prijzen. 
Voor  informatie: telefoon 0255-
535941 of 06-58993468.

Driehuis - Alle leerlingen van het 
Ichthus Lyceum kiezen in klas 2 
en 3 voor een talentstroom: Kunst 
& Cultuur, Technasium of Interna-
tionalisering. Op vrijdagavond 7 
juni presenteren de leerlingen uit 
klas 3 aan docenten, ouders, me-
deleerlingen en belangstellenden 
wat zij aan talent in huis hebben! 
De leerlingen van de talentstroom 
Kunst & Cultuur zijn de afgelo-
pen periode bezig geweest met 
het schrijven van een script, het 
bewerken van foto’s en video’s, 
het creëren van kunstobjecten en 
het schrijven van hun eigen song 
of bewerken van een bestaand 
nummer. Dit alles komt samen in 
een korte voorstelling met als the-
ma Utopia. De leerlingen van de 
talentstroom Internationalisering 
hebben met behulp van een mi-
crokrediet van stichting Day for 
Change en Rabobank een eigen 
bedrijf opgezet. Met dit bedrijf 
hebben zij acties uitgevoerd die 
het ontvangen bedrag vermeer-
deren ten behoeve van ontwik-
kelingsprojecten in India en Ke-
nia. De leerlingen van de talent-
stroom Technasium hebben een 
zeepkist ontworpen waarmee zij 
meedoen aan een wedstrijd over 
twee parkoersen. De zeepkisten 
worden mogelijk gemaakt door 
een aantal lokale sponsors, in het 
bijzonder houthandel Schoonhoff 
uit IJmuiden. Tijdens de presen-
tatieavond zullen de leerlingen 
met hun zeepkist het tweede par-
cours, dat start vanaf een specta-
culaire schans, afleggen. De pre-
sentatieavond begint om 19.00 
uur met een kort welkomstwoord 
in de kantine van het Ichthus Ly-
ceum aan de Wolff en Dekenlaan 
in Driehuis. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om de presen-
taties bij te wonen. Als u met de 
auto komt, adviseren wij om via 
de Driehuizerkerkweg te rijden 
en te parkeren op het parkeerter-
rein van het voormalige Marine-
gebouw. 

Talentstroom 
Kunst & Cultuur 

Grote oefening kanaal 
IJmuiden - Donderdagavond 
was er een grote oefening van de 
Veiligheidsregio Kennemerland 
in samenwerking met Politie, Ko-
ninklijke Marechaussee,
Rijkswaterstaat, Havendienst 
Amsterdam, KNRM en red-
dingsbrigades uit omliggende 
plaatsen. In het Binnenspuika-
naal kreeg de bunkerboot Dana 
van de firma Schepers fictief een 
aanvaring met een rondvaart-
boot (De Johanna Louisa van de 
KNRM). 
Een groep mensen moest van 
boord worden gehaald, maar ook 

op beide walkanten lagen slacht-
offers. Een schip van de haven-
dienst moest de brand blussen. 
Een aantal Lotusslachtoffers wist 
gedurende lange tijd druk uit te 
oefenen op de hulpverleners. 
Vooral de Politie en de Konink-
lijke Marechaussee hebben lan-
ge tijd bij de slachtoffers gezeten 
en gelegen om ze gerust te stel-
len en hun hoofd vast te houden.
Het doel van de oefening was het 
samenwerken van de verschil-
lende diensten. Later wordt be-
kend wat het resultaat van de oe-
fening is. (foto: Ko van Leeuwen)

Rozenbeek rent ruim 
4300 euro bij elkaar
Velserbroek - De kinderen van 
de Rozenbeekschool hebben in 
april een sponsorloop gehouden 
voor de Stichting VeloVelo. De 
inspanning en de rode hoofden 
zijn beloond met een super op-
brengst van 4323,35 euro. 
Linda Selhorst nam namens de 
stichting een mooie cheque in 
ontvangst. Linda gaf aan met dit 

geld de kinderen van de school 
op de Filipijnen een jaar lang be-
halve scholing ook een warme 
maaltijd kunnen krijgen. De kin-
deren van de Rozenbeek mogen 
met recht trots zijn op dit mooie 
resultaat.
Naast de cheque kreeg Linda 
een stapel mooie tekeningen 
mee voor de Filipijnse kinderen.
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Ambitieuze Perspectiefnota
Velsen investeert in de toekomst 
Velsen – Wethouder Vennik pre-
senteerde vrijdag een ambitieu-
ze Perspectiefnota 2013. Op ver-
zoek van de gemeenteraad geeft 
het college sturing aan de ont-
wikkeling van de plannen voor 
de Visie van Velsen 2025. Dat ge-
beurt door een achttal voorstel-
len, waaraan de raad uiteraard 
nog kan sleutelen. De voorge-
stelde investeringen worden be-
taald uit het budget voor Velsen 
2025, kosten voor deze Perspec-
tiefnota: 5 miljoen euro.
Wethouder Vennik verwacht 
2014 met een positief resul-
taat van 1,2 miljoen af te sluiten. 
In 2015 verwacht hij een tekort 
van 1,2 miljoen. Hij stelt voor de-
ze bedragen via de algemene re-
serve tegen elkaar weg te stre-
pen. In 2016 wordt dan weer een 
positief resultaat verwacht. Dat 
de gemeente Velsen ondanks de 
zorg om de haperende econo-
mie kan blijven investeren is een 
groot voordeel ten opzichte van 
andere gemeenten. De bezuini-
gingsrondes die nodig waren om 
te komen tot een gezonde huis-
houding hebben geleid tot dit 
mooie resultaat.
Visie van Velsen 2025 is ge-
baseerd op vier strategieën: 
IJmond, innovatieve regio; IJmui-
den, de interessante stad; Er zit 
energie in Velsen! en Avontuur-
lijke kust en groen.
Onder het kopje IJmond, innova-
tieve regio, wil de gemeente Vel-

sen een Techniek, Engineering 
& Materials Campus realiseren. 
Dat gebeurt samen met techniek 
onderwijs en bedrijven in de re-
gio. De campus is dan een plat-
form waar partners elkaar ont-
moeten. 
Doel is het technisch onderwijs 
verbreden en versterken door 
vraag- en aanbod op elkaar af te 
stemmen, samenwerken in on-
derwijs-, stage en onderzoeks-
projecten  en de arbeidsmarkt 
voor technisch personeel te vita-
liseren. Partners zijn onder meer 
Tata Steel, Zwart Techniek IJmui-
den, Provincie Noord-Holland en 
Nova College.
IJmuiden, de interessante stad 
bestaat uit divers beleid, zo-
als startersleningen voor wo-
ningen, het stimuleren van de 
bouw- en woningmarkt door 
een pro-actieve rol van de ge-
meente: het opvullen van de ‘ga-
ten van IJmuiden’, grond in erf-
pacht uitgeven en het stimule-
ren van eigenbouw bij woningen. 
Maar ook wil men het entreege-
bied van IJmuiden een eenmali-
ge impuls geven door het Willi-
brordplantsoen op te knappen 
en een mooie langzaamverkeer 
route te maken tussen Groene-
weg (Stadsschouwburg) en Ju-
lianabrug met het spoorwegvia-
duct als onderdeel van de route.
Er zit energie in Velsen! richt zich 
op het milieu met een levendige 
campagne met een duurzaam-

heidsbus om woningeigenaren 
te informeren en te ontzorgen op 
het gebied van duurzaamheids-
maatregelen. In de bus die door 
de wijken kruist kunnen wonin-
geigenaren en aanbieders elkaar 
ontmoeten. Ook is er informatie 
over de energiesubsidie van de 
provincie en de gemeente. Sa-
men met wooncorporaties wordt 
een modelwoning ingericht met 
duurzame technieken, als broed-
plaats voor burgerinitiatieven en 
wijkbijeenkomsten maar ook 
voor particulieren. Een ander on-
derdeel van het plan is het plaat-
sen van zonnepanelen op ge-
meentelijk vastgoed.
Avontuurlijke kust en groen staat 
voor de investeringen in een 
Kustinformatie- en innovatie-
centrum. Momenteel wordt ge-
werkt aan het bijeenbrengen van 
partners en een fondsenwer-
vingsplan. In het centrum komt 
ook het Pieter Vermeulen Muse-
um. Een ander onderdeel waar 
nu hard aan gewerkt wordt is de 
Kustvisie, die meer recreatie en 
wonen in het kustgebied moge-
lijk maakt.
Al deze ontwikkelingen moeten 
natuurlijk hun weerslag hebben 
op bedrijven in de regio. Meer 
bedrijvigheid trekt werknemers 
en bewoners aan. Door regio-
naal samen te werken op veel 
terreinen bereidt de gemeente 
Velsen zich op een zeer positieve 
toekomst. (Karin Dekkers)

Strawberries naar 1e klasse
Driehuis - Strawberries Dames 1 keert na zeventien jaar terug in de eerste klasse, waar het streekge-
noten als HBS, Overbos en Haarlem (ook gepromoveerd) tegenkomt. Het gelijkspel van afgelopen zon-
dag was voldoende om promotie veilig te stellen. Strawberries kan zondag in Noordwijk kampioen wor-
den. Het jonge team van trainer/coach Simon de Hoog en assistent Erik Wonink (Den Bosch Dames 1) 
was al twee keer eerder dicht bij promotie, maar telkens ging het in de slotfase van de competitie mis. 
Dit seizoen was het spel echter zeer contstant: in 21 wedstrijden verloor Strawberries geen enkele keer. 
Het aantal tegendoelpunten bleef beperkt tot 14. Afgelopen dinsdag werd het team door hoofdspon-
sor Rabobank Velsen en Omstreken getrakteerd op aardbeidengebak. Dankzij Henk Brandjes van Ze-
bra Uitzendbureau BV - al vele jaren sponsor van het team - reist Strawberries Dames 1 zondag met 
de spelersbus van Telstar naar Noordwijk. Bij winst wordt het team om 17.00 uur op de club gehuldigd.

Survivors eregast
bij KWF Samenloop

Velsen - Tijdens het KWF wan-
delevenement De Samenloop 
voor Hoop zijn mensen met kan-
ker of die kanker hebben gehad 
de eregasten. Zij worden flink in 
het zonnetje gezet en dat heb-
ben ze verdiend.
Twee survivors die aanwezig zijn 
bij de Samenloop zijn Trees Abe-
ling en Jolanda van der Plas. Bei-
den komen ze uit Velserbroek en 
ze hebben allebei een indruk-
wekkend verhaal.
Trees kreeg in 2011 borstkanker 
en ging zowel fysiek als emoti-
oneel een zware periode door.  
Ze vertelt dat alleen mensen die 
kanker hebben of hebben ge-
had weten wat het is. Haar colle-
ga’s van  de rechtbank in Haar-
lem waren en zijn een enorme 
steun. Samen met  hartsvriendin 
Jolanda van D, zonder wie ze het 
niet had gered, maakte ze van de 
dagen waarop ze chemo’s kreeg 
een leuke dag. Schouders eron-
der en ervoor gaan is het motto.
Jolanda van der Plas kreeg in 
2007 borstkanker. Ze was hier-
van genezen maar voelde zich 
maar steeds ontzettend moe. 
Uit bloedonderzoek bleek dat 
ze acute leukemie had. Een he-
le zware periode met daarin een 
stamceltransplantatie volgde. 
Emotioneel vertelt ze dat ze zich 
zo ontzettend ziek heeft gevoeld 
maar dat van opgeven nooit 
sprake is geweest. 
Beide vrouwen zijn genezen 
maar zeggen wel dat ze er nu 
pas bij stilstaan wat ze allemaal 
hebben doorgemaakt. Ze genie-
ten dan ook des te meer van het 
leven. 
Ze redden het niet om tijdens de 
Samenloop met een team mee te 
wandelen maar zijn wel aanwe-
zig als survivors. Jolanda is vo-
rig jaar als survivor bij de Sa-
menloop in Haarlem geweest en 
vond dit geweldig maar ook bij-
zonder emotioneel.  De fakkel-
tocht tijdens de kaarsenceremo-
nie met muziek van Opera Fami-
lia was het mooist vertelt ze. Ook 
de start door de survivors  is in-
drukwekkend als al die mensen 

langs de kant staan. De beide 
vrouwen stellen dat ze geen me-
delijden willen maar dat de Sa-
menloop voor hen voelt als een 
schouderklopje.
Een aantal survivors die bij de 
Samenloop zijn kennen ze vanuit 
het Inloophuis Kennemerland.  
Jolanda en Trees zingen beiden 
bij het Inloophuiskoor ‘Zing voor 
je leven’. Bij het Inloophuis kan 
iedereen terecht die in zijn of 
haar leven met kanker te maken 
krijgt. Tijdens de Samenloop is er 
voor de survivors en hun familie 
een  Inloophuis op locatie.
Beide vrouwen stellen dat het 
belangrijk is om geld in te za-
melen voor kankeronderzoek. Je 
ziet dat de ontwikkelingen hard 
gaan. Het zou al een hele stap 
zijn als kanker over een aantal 
jaren een chronische ziekte is. 
Daar is veel geld voor nodig.
De SamenLoop is op 8 en 9 ju-
ni  van 14.00 tot 14.00 uur op het 
grote veld bij de parkeerplaats 
van zwembad De Heerenduinen. 
Er zijn leuke kraampjes en er is 
veel muziek. 
Iedereen is welkom om te komen 
kijken. Inschrijven als survivor of 
met een team is nog mogelijk. 
Zie ook www.velsen.samenloop-
voorhoop.nl of www.inloophuis-
kennemerland.nl

Juniorencompetitie 
bij AV Suomi 
Santpoort-Noord - Op sport-
park Groeneveen bij AV Suomi   
is afgelopen zaterdag de CD-ju-
niorencompetitie geweest. De C- 
en D-junioren meisjes en jon-
gens van AV Suomi streden met 
tien andere verenigingen uit de 
regio om de punten tijdens een 
meerkamp op de onderdelen 
sprint, sprint-estafette, sprint-
horden, middenlange afstand, 
hoogspringen, kogelstoten, ver-
springen, speerwerpen en dis-
cuswerpen.
In totaal waren er 335 atleten 
actief. De wedstrijd begon om 
11.00 uur en duurde tot 17.00 uur.

De wedstrijd is prima verlopen, 
slechts een meisje van AV He-
ra van de D-junioren moest de 
wedstrijd staken na een val bij 
de estafette van 4 x 60 m. De 
blessure was niet ernstig, maar 
ernstig genoeg om niet verder 
te kunnen in de wedstrijd. Door 
de val haalde AV Hera spijtig ge-
noeg geen punten op dit onder-
deel
De hele dag is het droog ge-
weest en hebben de atleten 
kunnen genieten van de mooie 
sportmomenten. De uitslag is te 
vinden op http://www.atletieku-
nie.nl/oud/uitslag.php?id=1645.



Infobeurs Vrouwen en kanker
Er tóch goed uitzien 
Velsen-Zuid - Woensdag 22 
mei was de infobeurs voor vrou-
wen en kanker in het Tata Steel 
Stadion. Deze infobeurs is een 
initiatief van LiVage Haarwer-
ken en werd met medewerking 
van 14 andere (regionale) be-
drijven belangeloos georgani-
seerd. Vrouwen konden hier op 
een informele manier informa-
tie verkrijgen over kanker en hun 
vrouw zijn.
De gasten werden ontvangen 
met een kopje koffi e/thee en iets 
lekkers waarna ze rond konden 
lopen om te kijken wat de beurs 
allemaal te bieden had. Er was 
een diversiteit aan mogelijkhe-
den. Men kon uitgebreid advies 
krijgen over huidverzorging, ma-
ke-up, fi scaal advies en nog veel 
meer. Ook werd er door Body Fa-
shion Koning tweemaal een pre-
sentatie gegeven waar men kon 
zien wat de mogelijkheden voor 

lingerie, badkleding en vrijetijds-
kleding zijn.
Als goed doel aan deze dag was 
de stichting Tegenkracht verbon-
den. Deze stichting zorgt ervoor 
dat mensen die kanker hebben 
kunnen blijven sporten onder 
begeleiding. In deze regio is dat  
bij CareworX in het stadion. De 
deelnemende bedrijven hebben 
de stichting Tegenkracht een 
cheque overhandigd om te zor-
gen dat er weer mensen gebruik 
kunnen maken van het sporten 
onder begeleiding. Door de be-
zoekers werd het initiatief zeer 
gewaardeerd. Een mooi aspect 
was dat bedrijven zich hiervoor 
belangeloos willen inzetten om 
juist deze groep vrouwen een 
beetje extra aandacht te geven. 
Het is zeker de moeite waard om 
in de toekomst deze infobeurs 
nogmaals te organiseren. (foto: 
Reinder Weidijk)

Beeldententoonstelling 
bij Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Vorige week is op Landgoed Duin & Kruidberg 
de beeldententoonstelling in de tuinen weer geopend. Achttien ge-
talenteerde kunstenaars tonen hun laatste werk, van abstract tot fi -
guratief in vele materialen. De tentoonstelling blijft tot en met sep-
tember staan en is gratis toegankelijk.

Springers TVIJ 
plaatsen zich 
voor het NK

Velserbroek - Zaterdag 25 mei 
waren de trampolinespring(st)ers 
van de A en B selectie van TVIJ 
aan de beurt om zich te kunnen 
plaatsen voor het NK 2013 wat 
wordt gehouden 15 en 16 juni in 
Rotterdam Ahoy. Dit was de laat-
ste plaatsingswedstrijd en dus de 
allerlaatste kans om een plaats-
je op het NK te bemachtigen. Jim-
my Demmers werd op de voorlaat-
ste wedstrijd nog zesde, maar wist 
deze keer weer als vanouds te la-
ten zien wat hij in huis had. Met 
143,980 punten was hij door de 
concurrentie niet meer in te ha-
len en plaatste zich dus rede-
lijk eenvoudig voor de fi nale. Ro-
mana Schuring was ook niet ge-
heel onverdienstelijk bezig, ze 
werd met 134,510 punten derde 
en ze plaatste zich ook voor het 
NK. Voor Selina van Maren was 
het nog spannend. Ze was door 
tweemaal op de elfde plek te ein-
digen nagenoeg uitgeschakeld. 
Door een keurige serie wist ze in 
Alkmaar als derde te eindigen en 
kwam ze in het algemene klas-
sement op de tiende plek uit. Er 
mochten er elf door naar het NK, 
dus ook voor haar is er een plekje 
in Rotterdam. Mel van de Kolk zat 
er niet lekker in en werd laatste. 
Gelukkig voor hem is hij de laat-
ste twee wedstrijden met de bron-
zen medaille naar huis gegaan en 
werd uiteindelijk nog vierde van 
de zes die door mochten.  Jennifer 
van Maren werd vierde en mocht 
zich ook fi nalekandidaat noemen. 
Maaike Spring in ’T veld heeft de 
eerste wedstrijd wegens een bles-
sure verstek moeten laten gaan, 
maar door op deze wedstrijd als 
vijfde  te eindigen, behoort ze ook 
tot de fi nalisten. Helaas voor Maai-
ke en Jennifer ging het tijdens het 
synchroonspringen niet helemaal 
zoals gepland en eindigden he-
laas net onder de streep. Voor hun 
zit het NK synchroon er op. Jimmy 
Demmers en Maxim van Zeijl (Pro 
Patria Zoetermeer) waren automa-
tisch geplaatst. Mel van der Kolk 
en Richard de Graaff van (TSH 
Heerenveen) werden eveneens 
eerste. Romana Schuring pakte 
samen met Carlijn Blekkink  (TSH  
Heerenveen) de gouden medaille 
bij de senioren. Selina van Maren 
wist hetzelfde bij de junioren te 
presteren. Samen met Lara Schut 
(Triffi s Alkmaar) beklommen ze de 
hoogste plek op het podium. 

Plug-In speelt Heaven 
in Witte Theater
IJmuiden - Muziektheater-
groep Plug-In speelt op 14, 15 
en 16 juni in het Witte Theater 
de voorstelling Heaven. Voor 
vrijdagavond en zondagmiddag 
zijn nog kaarten beschikbaar.  
De nieuwe productie van Plug-
In speelt zich af in de hemel. 
Je zou zo denken een plek van 
eeuwige rust. Het is er echter 
een komen van gegane men-
sen, en rust en vrede is er ver te 
zoeken. Elke dag moet de ad-
ministratie bijgehouden wor-
den en moeten de nieuwelin-
gen wegwijs gemaakt worden 
in het hemelse. Dat valt alle-
maal niet mee met een verhitte 
onderbuurman die steeds op de 
loer ligt en een hemelpoort die 
onlangs (niet helemaal vlekke-
loos) geautomatiseerd is. Ook 
worden er af en toe administra-
tieve foutjes gemaakt. Zo kan 
het zijn dat mensen die voor 
elkaar bestemd waren op aar-
de, elkaar pas in de hemel ont-
moeten. Volgens artikel 270.964 
moeten deze mensen dan weer 
terug naar de aarde om elkaar 

daar wel te ontmoeten. Zodat 
hun leven alsnog de loop krijgt 
die oorspronkelijk voor hen be-
doeld was.
Kortom, het is er een gezellig 
zooitje in de hemel. De inter-
com staat te zacht, de groene 
TL uit de regenboog is stuk en 
de bewoners willen eens wat 
anders dan fl apperen met hun 
vleugels tijdens het traditione-
le kerstconcert.
Heaven is een muzikaal, stich-
telijk en tegelijkertijd humoris-
tisch kijkje in wat ons allemaal 
te wachten staat, maar wat to-
taal anders is dan je verwach-
ten zou.
De muzikale begeleiding is 
in handen van Ruud Jansen. 
Script en regie is van Okke C. 
Emmens.
Speeldatums: 14 en 15 juni 
avondvoorstelling om 20.30uur. 
Zondag 16 juni, matinee aan-
vang 14.30 uur. Kaarten kos-
ten  13.00 en zijn verkrijgbaar 
via 06-15379248 of e-mail: ca-
ro1947@outlook.com van Car-
rie Nupoort.

Wandelexcursie
IJmuiden aan Zee - Op zondag 
9 juni kan men een wandel-na-
tuurexcursie maken op het ou-
de strand van IJmuiden rond het 
Kennemermeer. Onder deskun-
dige begeleiding van een gids 
van Vrienden van het Kenne-
merstrand maakt men een wan-
del-natuurexcursie van ongeveer 
twee uur. Er is een ochtend- en 

een middagexcursie.
Dit geheel wordt verzorgd in 
samenwerking met Paviljoen 
Noordzee. Deelname is beperkt: 
voor de ochtend 36 deelnemers 
en voor de middag 36 deelne-
mers. Voor meer informatie en 
reserveren (gewenst) via tele-
foonnummer 0255-514004 of 
post@paviljoennoordzee.nl.

Springweekeinde 
bij Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Manege Ken-
nemergaarde is springend het af-
gelopen weekeinde doorgegaan. 
Zaterdagavond was de derde 
avond van een springcursus. Zon-
dag was de laatste springcompeti-
tie van het seizoen.  Na deze wed-
strijd werd de jaarbeker uitgereikt, 
waarbij een onderscheid werd ge-
maakt tussen jeugd en volwas-
senen. Bij de jeugd: won Maartje 
Metten, en bij de volwassenen: 
Mark Geysendorpher. Maartje 
heeftdit jaar drie van de vijf wed-
strijden gewonnen; Mark haalde 
alle vijf de wedstrijden naar zich 

toe. Een echte springruiter in de 
dop! Na afl oop zijn alle vrijwilli-
gers even in het zonnetje gezet, als 
dank voor hun tomeloze inzet bij 
de wedstrijden. Het seizoen is bij-
na ten einde maar Kennemergaar-
de gaat gewoon door. In de zo-
mervakantie krijgen alle jeugdrui-
ters de kans mee te doen aan een 
ruiterkamp, er zullen dan een paar 
weken lang kampen georgani-
seerd worden. Maar voordat het 
seizoen eindigt, zal er ook een he-
le mooie manegeshow worden ge-
houden. Hou de Facebook-pagina 
van Kennemergaarde in de gaten.
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Colofon

Training Creatief Denken: 
een schot in de roos
Op 13 mei gaven Birgit Rooze-
boom en Liesbeth Hunsche voor 
het Servicecentrum Vrijwilligers-
werk en WonenPlus van Stichting 
Welzijn Velsen een interessan-
te training: ‘How to be a Goalrea-
cher?’ Wat behelst deze training 
en wat levert het op voor de deel-
nemers? Prangende vragen waar 
Birgit graag op in gaat. ,,Klopt, in 
het kader van de nieuwe samen-
werking tussen deze beide organi-
saties hebben we een aanzet ge-
geven voor een teambuildingstra-
ject. Door hun enthousiaste in-
zet werd het een bijzonder vrolij-
ke en inspirerende ochtend.” Lies-
beth vervolgt: ,,Onze training ‘How 
to be a Goalreacher?’ is er op ge-
richt van een wens naar een haal-
baar doel te werken met behulp 
van creatief denken. Aan het eind 
van de training heeft iedere deel-
nemer een duidelijk geformu-
leerd doel met daarbij een tijdspad 
voor de uitvoering van de stappen 
in de richting van het te behalen 
doel. Tegelijk leren wij de deelne-
mers technieken van creatief den-
ken toe te passen en bedenken 
ze nieuwe ideeën voor elkaar. De 
deelnemers aan deze training wa-
ren razend enthousiast en daar 
waren wij natuurlijk ontzettend te-
vreden over.” Birgit sluit af: ,,Sa-
men verzorgen we deze specifieke 

training. We zijn beiden professio-
neel innovatief trainer. De training 
‘How to be a Goalreacher’ is door 
ons zelf opgezet. Ook bieden we 
trainingsmogelijkheden voor orga-
nisaties met betrekking tot com-

municatie, persoonlijke ontwikke-
ling, innovatie, transitie en socra-
tische gespreksvoering. Als er in-
teresse is: neem s.v.p. contact met 
ons op via Linkedin of via birgit@
aiketsjer.nl  of @aiketsjer.”

Kindermoestuin
De Mel-Watervliet - Op dinsdag 
14 mei zijn, met dank aan de De-
kaMarkt en Volkstuinvereniging 
Wijkeroog, de peuters van Peu-
terspeelzaal Pinokkio samen met 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet 
een moestuin begonnen. De ko-
mende zeven weken komen de 
peuters elke dinsdagmiddag van 
13.45 tot 14.30 uur naar De Mel-
Watervliet om in de tuin te werken. 
Ze zijn begonnen met het zaaien 
van zonnebloemen en het plan-
ten van stekjes van tomatenplant-

jes, andijvie, sla en bloemkool. De 
peuters leren spelenderwijs wat 
een moestuin is en wat er groeit, 
wat je wel en wat je niet kan eten. 
Ze komen niet alleen de plantjes 
verzorgen maar ook gezellig limo-
nade drinken en praten met de 
oudere bewoners van woonzorg-
centrum de Schulpen. Een aantal 
ouderen zijn op dinsdag ook aan-
wezig. Op deze manier willen we 
de sociale binding tussen de peu-
ters en de ouderen bevorderen. 
Meer weten? Bel 0251-226445.

De Dwarsligger – Het groep-
je fietscursuskandidaten, klas 
2013, is terecht trots op de di-
ploma-uitreiking want dit waren 
mensen die eerder niet konden 
fietsen. Vanwege cultuur en/of 
lichamelijke beperking opnieuw 
leren fietsen is dus goed moge-
lijk. Dit is belangrijk want Neder-
land is een fietsland. Deze fiets-
cursus wordt 10 keer in de sport-
hal gegeven en 2 keer buiten. De 
docente hebben wij al, de fiet-
sen ook. Wij zoeken nu dringend 
sponsoring voor de grootste uit-
gave: het huren van de sporthal. 
Wie is bereid om dat voor ons te 
gaan regelen? Wie kan garan-
deren dat wij nu de zaal weer 
kunnen huren en deze ook be-
taald gaat worden? Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met Minke Wolkers, info@
bcdedwarsligger.nl of tel. 0255-
512725.

Sponsoring 
gezocht

De Mel-Watervliet - Maan-
dag 13 mei werd de bijna 100 
jarige Meneer van Ree in het 
zonnetje gezet bij het slotbal 
van de dansgroep in Watervliet. 
Meneer van Ree is het oud-
ste lid van de dansgroep en 
danst nog drie keer in de week 
met zijn vriendin Freddy. Me-
neer van Ree kon rekenen op 
veel belangstelling en leuke ca-
deaus, de dansdocenten dans-
ten speciaal voor hem een 
prachtige dans. 
Tevens ontving hij een speciale 
dansonderscheiding van de do-
cente. In september worden de 
danslessen hervat en is hij weer 
van de partij. 
Het dansen op de maandag-
middag in Wijkcentrum de Mel-
Watervliet betekent voor een 
grote groep mensen (van 50 tot 
en met 100 jaar) een gezellige 
middag uit. Meer weten? Bel 
0251-226445.

100-Jarige
meneer van Ree 
in Watervliet

Maatschappelijke Stage - In 
het kader van de maatschappe-
lijke stages zal in samenwerking 
met woonzorgcentrum Huis ter 
Hagen en Verpleeghuis Velser-
duin een Rolstoel4daagse voor  
bewoners en maatschappelij-
ke stagiaires gehouden worden. 
Leerlingen, docenten en vrijwil-
ligers krijgen van te voren een 
presentatie en een workshop 
rolstoelduwen. Daarna wordt 
er in groepen samen gewan-
deld. Deze groepen staan on-
der begeleiding van vrijwilligers. 
Voor Huis ter Hagen zoeken we 
vier vrijwilligers en voor Velser-
duin elf vrijwilligers. Data waar-
voor we vrijwilligers zoeken zijn: 
18 t/m 21 juni en 25 t/m 28 ju-
ni, het gaat om circa 1,5 uur per 
middag. Lijkt het u leuk om hier-
aan als vrijwilliger deel te nemen. 
Dan kunt u contact opnemen 
met Nicole Sheridan of Nurcan 
Arslan, makelaars maatschap-
pelijke stage, Buurtcentrum de 
Spil, telefoon 0255-510186 of 
aanmelden via mas@welzijnvel-
sen.nl. Wij zullen dan contact 
met u opnemen voor een ken-
nismakingsafspraak.

Rolstoel-
vierdaagse

De Dwarsligger - Ons buurt-
centrum heeft een leuk stuk 
grond waar een heel leuk tuin-
tje van gemaakt kan worden. 
Wij zoeken vrijwillige maar wel 
zelfstandige tuinrakker(s) die 
zin hebben om dit stukje weer 
mooi om te spitten en in te 
richten. 
Bezoekers en vrijwilligers van 
het buurtcentrum kunnen dan 
weer genieten van al het na-
tuurschoon. Wij zijn een heel 
gezellig buurtcentrum midden 
in Zeewijk. 
Meer weten? Bel 0255-512725 
Vraag naar Marlène of Minke 
of mail naar info@bcdedwars-
ligger.nl

Tuinrakker 
gezocht

De Mel-Watervliet – Vanaf 
maandag 27 mei zijn er in Wijk-
centrum elke maandag spreek-
uren die bijdragen om meer 
grip te krijgen op uw geld. Er 
is een inloopspreekuur van 
9.30 tot 10.30 uur, daarna volgt 
een spreekuur op afspraak van 
10.30 tot 12.00 uur. U kunt on-
der andere hulp krijgen bij: uw 
administratie, vragen over om-
gaan met geld, belastingad-
vies, bespaartips en veel  meer. 
Deze spreekuren worden vorm 
gegeven door de heer Erwin de 
Groot die zijn deskundigheid 
vrijwillig inzet voor de buurt. 
U kunt dus van 9.30 t/m 12.00 
uur langskomen met al uw vra-
gen over geld. Heeft u verder 
nog vragen over deze spreek-
uren dan kunt u contact op-
nemen met Lars Steeneken, 
email: lars@welzijnvelsen.nl, of 
bel 0251-226445.

Grip op Geld - 
spreekuren

De Mel-Watervliet - Dinsdag 
4 juni vertrekt de bus van Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord 
naar Vogelpark Avifauna in Al-
phen aan de Rijn. Dit uitje wordt 
georganiseerd door Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet, waar 
ook de inschrijving plaatvindt. 
Deelname kost 23 euro inclu-
sief entree, rondleiding, vogel-
demo en 3-gangen-diner. Deel-
nemers dienen wel vriend te zijn 
van de stichting om mee te rei-
zen met de bus. Info/inschrijven: 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in Velsen-
Noord. Meer weten? Bel 0251-
226445.

Samen naar 
Avifauna
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Open 
bijeenkomst 

Duinroosloge
Velsen-Zuid - De Duinrooslo-
ge van de Velsense Odd Fellows 
houdt voor alle belangstellende 
vrouwen van IJmuiden en om-
streken een open bijeenkomst, 
op dinsdagavond 4 juni om 
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kun-
nen vrouwen onder het nuttigen 
van een kopje koffie of thee ken-
nis maken met de vrouwen-Odd 
Fellows.  Odd Fellows zijn men-
sen van verschillende pluima-
ge. Vriendschap is een bindende 
factor bij al die verschillen. Hier-
door staan we samen sterker en 
kunnen we meer tot stand bren-
gen, dan wanneer we alleen zou-
den staan. Zo kunnen we wer-
ken aan onszelf en aan onze di-
recte omgeving; dit alles in de 
hoop op een betere samenle-
ving. De Odd Fellows zijn al ve-
le jaren in deze gemeente actief. 
Het gaat de leden om een posi-
tieve levenshouding, waarbij een 
goed gesprek, onderling ver-
trouwen, vriendschap en gezel-
ligheid een belangrijke rol spe-
len. Het adres van ons Odd Fel-
lowgebouw is: Stationsweg 95 te 
Velsen-Zuid. Parkeren kunt u op 
de hoek Minister van Houten-
laan/ Stationsweg (bij Baker/Til-
ly accountants) en in de omlig-
gende straten. U kunt zich tele-
fonisch aanmelden op nummer 
0255-516994 of 0255-521105   
en via: thea.masereeuw@kpn-
mail.nl, of: langheld@wxs.nl. Zie 
ook www.oddfellows.nl of www.
oddfellows-velsen.nl.

Velsen-Zuid -  Zondag was 
een groot evenement bij Model 
Bouw Vereniging het Y. Er was 
veel belangstelling voor de vele 
diesellocomotieven, stoomtrei-
nen en elektrische locomotieven.
De jeugd, maar zeker de volwas-
senen, pakten de kans om een 
keertje met deze unieke zelf-
gebouwde treinen over het ter-
rein te rijden. Deze spoorbaan 
is 600 meter lang. Ook waren er 
veel gastrijders. Ook de 45 mm 
spoorbaan was open, daar kon 
men genieten van de vele klei-
nen treinen, die daar de he-
le dag hun rondjes reden. (foto: 
E.S. Berk)

Gezellige open 
dag bij Het Y

Schrijf je in voor de 
Telstar Street League
Velsen - In juni gaat de Telstar 
Street League weer van start. Dit 
is een spectaculair voetbaltoer-
nooi voor jongens én meisjes 
van 12 tot 16 jaar, dat bovendien 
de leefbaarheid in de wijken be-
vordert. Dit jaar zijn er vier voor-
rondes in verschillende wijken in 
Velsen. Inschrijving is gratis en 
kan bij de jongerenwerkers van 
Buurtsport of via internet.
Zelfs bondscoach Louis van 
Gaal is onder de indruk van de 
Street League, zo vertelde hij de-
ze week tijdens zijn bezoek aan 
Telstar. Het evenement wordt ge-
organiseerd door de maatschap-
pelijke stichting Telstar Thuis 
in de Wijk samen met het jon-
gerenwerk, Buurtsport, Sport-
Support, Woningbedrijf Velsen, 
wooncorporatie Kennemerhave 
en AWV Eigen Haard.
De voorrondes zijn op vier 
woensdagen en beginnen steeds 
om 17 uur. Op 12 juni op het 
Cruijff Court in Zee- en Duinwijk, 
op 19 juni aan de Wieringeraak 
in Velserbroek, op 26 juni op het 
Homburgplantsoen in IJmuiden 
en op 3 juli op het Stratingplant-
soen in Velsen-Noord. Voor eten 
en drinken wordt gezorgd, de 
deelnemers hoeven tussendoor 
niet naar huis. Spelers en speel-
sters van Telstar zijn de scheids-
rechters.
Een team bestaat uit minimaal 
vijf en maximaal acht meisjes of 
jongens (niet gemengd). Naast 
het voetbal kunnen zij ook maxi-
maal zes punten verdienen met 
een wijkbijdrage, zoals het hel-
pen bij een buurtfeest of het 
schoonmaken van een plant-

soen. Hoe origineler, hoe beter. 
Een team haalt alleen de fina-
le als de wijkbijdrage ook daad-
werkelijk is uitgevoerd. De fina-
les zijn in september in het Tata 
Steel stadion, voorafgaande aan 
een wedstrijd van Telstar.
Alle deelnemers krijgen periode-
kaarten voor wedstrijden van de 
Witte Leeuwen of Leeuwinnen. 
De finalisten krijgen bovendien 
een Telstar Thuis in de Wijk voet-
baltenue en trainingspakken. De 
winnende teams ontvangen sei-
zoenkaarten en de felbegeerde 
Ruud Geels bokaal. Daarnaast 
zijn er prijzen voor de beste spe-
ler en speelster en is er een fair 
play prijs.
Zie ook www.telstarstreetleague.
nl en facebook.com/Telstar-
Streetleague

Bag2School 
op de Vuurtoren

IJmuiden - ,Wat een grote sta-
pel zakken!”, zei een kleuter van 
de Vuurtoren vrijdagmiddag. Vo-
rige week hebben kinderen en 
ouders van de Vuurtoren kleding 
verzameld voor Bag2School. De 
vele zakken werden vrijdag op-
gehaald.
Zelfs buurtbewoners kwamen 
op uitnodiging van de Ouder-

raad hun overtollige kleding in-
leveren. De school kan het inge-
zamelde geld goed gebruiken. 
Uitgangspunt is dat het ontvan-
gen geld ten goede moet komen 
aan de kinderen. Op de websi-
te van school komen de foto’s en 
het totaalgewicht van al die zak-
ken te staan. Zie www.obs-de-
vuurtoren.nl.

Stormvogels C1 op 
toernooi in Marseille

Velsen - Woensdagochtend 
8 mei in alle vroegte vertrok 
Stormvogels C1 per luxe tou-
ringcar, beschikbaar gesteld 
door verschillende sponso-
ren, aan de 1.255 km lange reis 
naar Marseille in Zuid Frank-
rijk. Al 31 jaar zijn zij te gast bij 
het jeugdtoernooi dat georgani-
seerd wordt door de plaatselijke 
vereniging OCC in Cabriès, vlak 
onder de rook van Marseille. 
Hiermee zijn zij record-deelne-
mer aan het toernooi maar niet 
afkomstig uit het verste land. 
Het internationale toernooi 
kent een deelnemer uit Brazi-
lië (de regioselectie uit Curiti-
ba), afvaardigingen uit Zwitser-
land, Duitsland, België en veel 
deelnemers uit Frankrijk zelf. In 
drie dagen tijd werd een halve 
competitie afgewerkt met op de 
vierde speeldag de halve finales 
en aansluitend de finale. 
Hoewel de krachtsverhoudin-
gen uiterst gering waren, moes-
ten de jongens van Stormvo-
gels C1 genoegen nemen met 
de voorlaatste plaats. Alleen 
het organiserende OCC kon-
den zij onder zich houden. Win-
naar werd Team Vaud uit Zwit-
serland dat AS Axoise (F) in de 
finale met 3-1 de baas bleef. 
Het regio-team uit Brazilië kon 
de vorig jaar veroverde wissel-
beker niet nog een keer naar 

Zuid-Amerika vervoeren, met 
1-0 versloegen zij Millerntor 
uit Duitsland in de strijd om de 
derde plaats.
Ondanks de tegenvallende 
klassering werd er een sterk 
toernooi gespeeld maar was 
men niet gelukkig in de afwer-
king. Met iets meer geluk zou 
een vijfde (en misschien wel 
vierde) plaats mogelijk zijn ge-
weest. Zoals gezegd, de onder-
linge krachtsverhoudingen wa-
ren gering. Tegen de latere win-
naar Team Vaud werd met 0-0 
gelijk gespeeld en een scheids-
rechterlijke dwaling (laten we 
het daar maar op houden) was 
nodig om verliezend finalist AS 
Axoise aan een 2-1 overwinning 
te helpen. Al met al een viertal 
sportieve dagen met veel strijd 
en waarin de onderlinge vriend-
schap, die in al die jaren ont-
staan is, aangehaald werd. Te-
vreden konden de IJmuidena-
ren terugkijken op een geslaag-
de trip die niet mogelijk zou zijn 
geweest zonder de financiële 
steun van Cornelis Vrolijk, Iskes, 
Kloosterboer, Klaas de Boer, Ze-
bra Uitzendburo en de Vrienden 
van Stormvogels. Namens al-
le Marseille-gangers en IJVV 
Stormvogels veel dank voor 
uw bijdragen, het waren leuke, 
leerzame en zonnige dagen met 
(helaas) veel wind.

Brahms en madrigalen 
in ’t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - De warme 
stem van bariton Bastiaan Wit-
senburg, het gevoelige spel van 
cellist Leonard Besseling en het 
poëtische pianospel van Femke 
de Graaf  vermengen zich op vrij-
dag 31 mei om 20.00 uur in een 
op en top romantisch program-
ma met Schumann, Schubert en 
Brahms. 
Uit de enorme collectie liederen 
maakten ze een prachtige selec-
tie en worden zang, cello en pia-
no gecombineerd. 
Het Sonnenberg Ensemble ver-
zorgt op zondag 2 juni om 15.00 
uur een optreden in ’t Mosterd-

zaadje. Dirigente Caroline Son-
neberg maakt met haar Ensem-
ble een tijdreis van oud naar 
nieuw. 
Van barok, renaissance naar het 
heden. Twee keer, de eerste keer 
met religieuze muziek, de twee-
de keer met wereldlijke muziek. 
Daaronder Engelse madrigalen 
van Bennet, Bateson, Byrd, Mor-
ley en Wilbey.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Primeurshop Bol 
Hagelingerweg 1 
2071 CA Santpoort-Noord 
023-5378325 
 
 
www.primeurshopbol.nl    Rabobank: 1458.02.825   BTW Nummer: 001933619B01  
info@primeurshopbol.nl    ING: 1945809    KVK Haarlem: 34016623 

KOPIE
SANTPOORT

D
R

U
K

  
 

 
 

Nieuw: huiswerkbegeleiding op het Ichthus Lyceum 

 
Aan de ouders en leerlingen  
van het Ichthus Lyceum 

 
Velserbroek, 6 september 2011 
 
Beste ouders, leerlingen, 

Aangenaam kennis te maken: wij zijn Study Consultancy uit Velserbroek. Met onze 
huiswerkklas en bijlessen hebben wij hebben al honderden middelbare scholieren, van vmbo 
tot en met gymnasium, met succes kunnen begeleiden. Hieronder bevonden zich ook veel 
leerlingen van het Ichthus Lyceum. 

Met ingang van dit schooljaar gaat ons huiswerkinstituut samenwerken met het Ichthus 
Lyceum. Vanaf 12 september bieden wij van maandag- tot en met donderdagmiddag 
huiswerkbegeleiding aan in de mediatheek. 

De nieuwe huiswerkklas in de mediatheek is exclusief bestemd voor leerlingen van het 
Ichthus Lyceum. De begeleiding is een extra service van de school en niet bedoeld als 
verlengstuk van het lesaanbod. Mede daarom ligt de uitvoering bij Study Consultancy. 

Omdat het Ichthus Lyceum de ruimte, computers en andere faciliteiten beschikbaar stelt, 
kunnen wij voor deze huiswerkklas een lager tarief rekenen dan voor onze huiswerkklas in 
Velserbroek.  

Op de achterkant van deze brief staat alles over de inhoud, voorwaarden en organisatie van 
de Ichthus-huiswerkklas. Op onze website www.studyconsultancy.nl/ichthus vindt u deze 
informatie ook en kunt u digitaal een aanmeldingsformulier invullen. Daarnaast kunt u ons 
bellen (023 539 26 64), mailen (info@studyconsultancy.nl) of het strookje op de achterkant 
invullen en bij de administratie van de school inleveren. Wij nemen dan snel contact op. 

Wij zien uw reactie en aanmelding graag tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Gertjan Huijbens 
directeur Study Consultancy 

 

Korstanje Euronics

Deelnemers serveren o.a.
Bartje Bloemendaal:  Yakitori 

primeurshop bol: hollandse frieten 

Restaurant Boschbeek: Op het plein gerookte Zalm

De Zandpoort: Speciaal bieren  

Wijnhuis Ten Bilt: Wijnproeverij

De Santpoortse Verleiding: Diverse lekkernijen

De IJswinkel: Crêpes en IJs 

hier  uw  sponsors  voor  bourgondisch  Santpoort

Genieten tijdens Bourgondisch Santpoort
Santpoort-Noord - ,,We zet-
ten met zeven ondernemers 
ons beste beentje voor om 
er een smakelijke en fees-
telijke avond van te maken”, 
aldus Wouter van der Zwet 
Slotemaker van Café Bart-
je en restaurant Bartje Bloe-
mendaal. Samen met Ard 
Bol van de gelijknamige pri-
meurshop en Tom Elswout 
van Wijnhuis ten Bilt orga-
niseert hij aanstaande za-
terdag 1 juni Bourgondisch 
Santpoort.

Om 17.00 uur worden de eerste 
fl essen ontkurkt, staat de grill 
aan en is iedereen welkom op 
het bekende en sfeervolle Dorps-
plein aan de Broekbergenlaan bij 
café Bartje en primeurshop Bol. 
Bourgondisch Santpoort komt in 
de plaats van het Santhappen, 
dat tot vorig jaar op dezelfde lo-
catie en rond deze datum werd 
gehouden. Het evenement is vrij 
toegankelijk. 
,,We gaan met Bourgondisch 
Santpoort terug naar de basis’, 
stelt Tom Elshout. ,,De zeven on-

dernemers presenteren zich in 
mooie marktkramen met verse 
waren en uiteenlopende dran-
ken. Er staan tafels op het plein 
waar mensen eenvoudig kun-
nen aanschuiven om bij te klet-
sen en te genieten. Hiermee zor-
gen we voor laagdrempeligheid 
die hand in hand gaat met een 
aanbod van producten van hoge 
kwaliteit.’’

De drie organisatoren willen van 
Bourgondisch Santpoort een 
evenement maken voor iedereen 

die houdt van gezelligheid en 
lekker eten en drinken. Daarom 
is er ook livemuziek, op de ach-
tergrond speelt de regionaal be-
kende band Full Count smaak-
volle nummers uit de rijke histo-
rie van de soul- en popmuziek. 
In het bij-
g a a n -
de artikel 
staat een 
overzicht 
w a a r u i t 
blijkt dat 
er aanko-

mende zaterdag genoeg is om 
van te genieten op het dorps-
plein van Santpoort-Noord. Kom 
dan ook gerust proeven van de 
sfeer en de diverse heerlijke 
gerechten en dranken tijdens 
Bourgondisch Santpoort!

Voor ieder wat wils
Santpoort-Noord - Heeft u al trek gekregen? Hier-
onder vindt u een selectie aan specialiteiten die 
vers worden bereid en opgediend tijdens Bour-
gondisch Santpoort, vergezeld van uiteenlopende 
en bijzondere dranken.

Dat smaken verschillen, hebben ze bij Bartje Bloemen-
daal begrepen. Of je nu verlangt naar tapas, paella, sa-
té of Yakitori (gemarineerde ossenhaas); voor grens-
overschrijdende delicatessen zit je hier goed. Uiteraard 
zijn er ook broodjes beenham en carpaccio verkrijg-
baar. 

Voor goudgeel gebakken Hollandse frieten met (truf-
fel)mayonaise kun je terecht bij Primeurshop Bol. Net 
als voor broodjes hamburger en een smakelijk asper-
gehapje. 

Naast trek ook dorst gekregen? Wissel de smakelijke 
gerechten dan af met de veelzijdige en heerlijke dran-
ken van WijnhuisTen Bilt. Hier zijn fraaie rode en witte 
seizoenswijnen te verkrijgen,  net als bubbels en rosé 
in verschillende smaken, soorten en prijsklassen. Alles 
is per glas te bestellen en de eigenaar geeft persoon-
lijk advies over wat het beste past bij de aanwezige ge-
rechten. Ook handig voor thuis.

De chef-kok van Restaurant Boschbeek zal samen met 
zijn collega’s zalm roken, die wordt geserveerd met een 
salade van Hollandse asperges en Roseval-aardappel-
tjes. Daarnaast bakken ze gamba’s in knofl ookolie, die 
worden voorzien van tomaatjes. En er komen hambur-
gers van rundergehakt op de grill. Deze hamburgers 
worden op briosbrood gelegd en voorzien van mos-
terdmayonaise. 

Deze heerlijke gerechten gaan goed samen met de 
speciaalbieren die Slijterij & Wijnhuis De Zandpoort 
speciaal voor Bourgondisch Santpoort in huis heeft 
gehaald.

De zoetekauw kan zijn of haar hart ophalen bij de 
Santpoortse Verleiding. Daar kun je terecht voor diver-
se toetjes,  zoals huisgemaakte brownies en Limoncel-
lo-koekjes. En natuurlijk zijn er ook verschillende kof-
fi edelicatessen. 

Voor een heerlijk dessert ben je ook bij De IJswinkel 
aan het goede adres, waar crêpes met ijs worden ge-
serveerd.
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Laatste wedstrijd 
Ter Horst succesvol
IJmuiden - Afgelopen zondag de-
den twee paren van danscentrum 
Ter Horst mee aan de laatste wed-
strijd van het seizoen. Een regio-
nale NADB wedstrijd in Alkmaar. 
Over het algemeen ligt het niveau 
van NADB wedstrijden hoger dan 
Krivada wedstrijden. Dit was ook 
nu het geval. Bij de debutanten 6 
klasse deed mee het paar Bram 
Visser met Rianne Mossel. Zij be-
haalden een keurige vijfde plaats.
Frank Bubbert met Wilma Over-
eem deed mee in de zwaarde-
re debutanten 4 klasse. Omdat er 
veel paren meededen (23) moes-

ten zij dansen: voorronde, kwart fi-
nale, halve finale en (ja,hoor) de fi-
nale. Tot hun verbazing bleken zij 
bij het opnoemen van de prijswin-
naars geen 6, 5, 4, 3, 2 maar kam-
pioen te zijn geworden.
Zij verdienden hierdoor ook  nog 
eens vijf punten voor promotie 
naar de debutanten 3 klasse.
Een mooie afsluiting van het dans-
seizoen voor de wedstrijdparen 
van danscentrum Ter Horst. Bij 
danscentrum Ter Horst is men ove-
rigens alweer bezig met het nieu-
we seizoen. De cursussen staan al 
op hun site. Inschrijven kan ook al.

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag 25 mei, zijn de klootschie-
ters van  sportvereniging Full 
Speed, naar de Beeckestijn ou-
te gegaan, omdat nu het onkruid  
problemen geeft in Spaarnwou-
de. En dit is een goed alternatief 
en er is ook nog een duinroute. 
De spelers willen de Beeckes-
tijn route in omgekeerde rich-
ting uitlopen, dat is een leuke 
geste, die het bestuur wil uitwer-
ken. Zeventien spelers over zes 
teams gingen zaterdag op weg. 
Het weer was droog, dus ideaal. 
Team 6 met Sander en Dirk werd 
eerste met. Team 4 met Harm, 
Astrid en Willem K. werd tweede. 
Team 1 met Willem P., Nico en El-
ly werd derde. Team 2 werd vier-
de. Team 5 werd vijfde. Team 3 
werd zesde. Op de agenda staat 
zaterdag 1 juni de laatste com-
petitiewedstrijd. En op zaterdag  
22 juni is om 13.30 uur een be-
geleiding van 18-24 personen. 
Nader bericht volgt. Voor info bel 
Harm Jongman, 0255-514780 of 
Ton Boot, 0255-510085.

Klootschieten

IJmuiden - Op maandag 3 juni 
van 10.00 tot 11.00 uur is er in 
Wijksteunpunt Zeewijk weer een 
ruilbeurs voor liefhebbers van 
legpuzzels. 

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

14, 15 en 16 juni 
Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord - Dorpsfeest 
Velsen-Noord wordt dit jaar 
gehouden op 14, 15 en 16 ju-
ni. Het wordt een evenement 
met hopelijk mooi weer, mu-
zikaal, tropisch, voor jong en 
oud, sportief en vriendelijk  
Op vrijdag wordt gestart met 
een ondernemers- en sponsor-
borrel. Daarna de hele avond 
muziek met talenten uit Vel-
sen-Noord en omgeving.
De zaterdag krijgt een tropisch 
sausje met een uitgebreid kin-
derprogramma een bingo, Pop-
pentheater Stromboli, mega-
twister, de uitreiking van de 
ontwerpwedstrijd, schminken, 
spijkerbroek hangen, latten-
bouwen, een ijsje, t-shirt of tas 
versieren en twee springkus-
sens. 
Op het pleintje is er dit keer 
geen markt maar een mini-ker-
mis tegen een bescheiden bij-
drage. 
Voor kinderen zijn er sportieve 
activiteiten. Volwassenen kun-
nen een gokje wagen bij het 
onderdeel Papierweter en er 
worden vriendelijk zoveel mo-
gelijk ‘handtekeningen’ verza-
meld. 
’s Middags draait in de tent het 
ouderenpodium met twee bin-
gorondes, een optreden van 

Peter van Bugnum en een tro-
pische verrassing. 
Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn 
er verschillende sportieve acti-
viteiten te doen voor de jeugd. 
Vanaf 16.00 uur is er muziek 
met een optreden van de Topys 
voor kinderen en is er een Kin-
derdisco met de alom bekende 
DJ Rick. 
Terug van weggeweest is de 
Dorpsbarbecue, vanaf 17.30 
uur. De barbecuebon is voor 
8,50 euro te koop bij bloemis-
terij Leo Aardenburg en bij 
wijkcentrum de Mel-Watervliet. 
Om 18.00 uur is er een volgen-
de editie van The Voice of Vel-
sen-Noord en vanaf 20.30 uur 
treedt de feestband Project6 
XXL op: thema Love Boat. DJ 
Rick vult de pauzes en zal zich 
laten horen.
Op zondag is er ’s ochtends 
een sportieve Zeskamp. Ook 
wordt er voor de jeugd een 
jeugd zeskamp georganiseerd. 
In de middag vanaf 14.00 uur 
start de Amsterdamse middag 
met een keur van zangers. Om 
20.00 uur wordt het Dorpsfeest 
afgesloten en wordt er geza-
menlijk opgeruimd.
Zie ook www.vriendenvan-
velsennoord.nl en Facebook 
vriendenvanvelsennoord.



IJmuiden - Zondag 2 juni, om 
10.00 uur wordt in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat 250 
een themadienst ‘Geloof, Hoop 
en Liefde’ gehouden. Een mooi-
er thema is er eigenlijk niet te 
bedenken. De woorden Geloof, 
Hoop en Liefde geven kernachtig 
weer wat Christen zijn betekent. 
Kort na aanvang van de dienst 
kunnen de kinderen naar een 
kindernevendienst. Ds. L.P.J. van 
Bruggen zal voorgaan tijdens de-
ze dienst. Na afloop van de dienst 
is er gezamenlijk koffie/thee drin-
ken. Indien u het leuk vindt kunt 
u ook vrijblijvend aan het mid-
dagprogramma deelnemen. De 
dag wordt afgesloten met een 
korte Vesperdienst om 16.00 uur. 

Themadienst in 
Nieuwe Kerk

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 5 juni om 
20.00 uur in Wijkcentrum De 
Mel-Watervliet aan de Doel-
manstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

IJmuiden - Maandag 3 juni or-
ganiseert de Postzegel Vereni-
ging IJmuiden een  gezellige 
clubavond in één van de zalen 
van de Adelbertus Kerk aan de 
Sparrenstraat 46. 
Vanaf circa 19.45 uur kan men 
terecht voor alles wat met post-
zegels te maken heeft, dus 
neem gerust uw postzegel(ruil)
boeken mee. 
Iedereen is van harte wel-
kom. Meer informatie via tele-
foonnummer 06-41804330 (na 
1800 uur).

Postzegel-
avond bij PVIJ

IJmuiden - Kunstenaars en ama-
teurkunstenaars worden uitgeno-
digd om tijdens het Havenfesti-
val te exposeren bij de Trawlerka-
de. Het thema is dit jaar IJmond 
Werkt. Het gratis festival en de 
expositie zijn open op zaterdag 
31 augustus en zondag 1 sep-
tember. Graag ontvangt het Kunst 
op de Kade team, Ronald Mattern 
en Petra Meskers, van beeldend 
kunstenaars uit alle disciplines zo 
spoedig mogelijk de aanmelding 
op het e-mailadres kunstopdeka-
de@gmail.com. Voeg bij de aan-
vraag voor deelname twee of drie 
relevante foto’s van werken, een 
e-mailadres, telefoonnummer en 
websiteadres. Het team is voor-
al ook geïnteresseerd in collegae 
die objecten maken. Graag voor 
12 juli aanmelden. Zie ook www.
havenfestivalijmuiden.nl

Kunst op
de Kade

Dagtocht OIG-IHD naar 
kaas- en botermuseum

IJmuiden - Jaarlijks organiseert 
de OIG-IHD een dagtocht voor 
haar leden. Een grote vervoers-
operatie voor 90 gasten, waarvan 
velen in rolstoel of met rollator, 
die eerst van hun huisadres ge-
haald moeten worden en daar-
na in één van de drie touringcars 
geplaatst. Dat geeft het heel wat 
inspanning voor iedereen een 
zitplaats heeft. De bestemming 
was naar kaas- en botermuseum 
‘De Weistaar’ in Maarsbergen op 
de Utrechts heuvelrug. 
De gasten werden ontvangen 
met koffie en kaasblokjes, voor-
waar een aparte combinatie. Bo-
ter- en kaasfabricage werd ver-
toond in een film over vroeger en 
moderne tijden. Een rondleiding 
met rolstoelers langs de vitrines 
is een aparte file-beleving, want 
kijken en kopen wilde iedereen 
op dezelfde plek en dezelfde tijd. 
Intussen stond de muziek klaar 
in de vorm van een accordion-
dame met zes koor-deernes. Ad-
vocaat met slagroom en een bor-
reltje maakten dat eenieder mee 

ging zingen. Dan operatie deel 2; 
alle gasten met rolstoel of rolla-
tor weer in de touringcar plaat-
sen en op naar de Zoete Inval in 
de Haarlemmerliede waar een 
heerlijk diner voor hen gedekt 
was. Voor eventuele calamiteiten 
en medicatie waren drie vrijwilli-
gers van het Rode Kruis en drie 
busjes van OIG-IHD met vrijwil-
ligers meegereisd voor de nodi-
ge verzorging. Dan operatie deel 
3; vanaf Halfweg alle gasten we-
derom in de touringcars en OIG-
IHD-busjes naar de thuisvaart. 
Dat de gasten deze reis gewaar-
deerd hebben bleek wel uit hun 
reacties die van: ‘Wat een heer-
lijke en ontspannen dag’. tot ‘Wat 
hebben alle vrijwilligers zich in-
gespannen en zullen die dood-
moe zijn door dat gesleep met 
ons’. 
Ook de OIG-IHD medewerkers 
zijn een ervaring rijker die veel 
voldoening geeft. U kunt dit op 
de website van OIG-IHD bekij-
ken: www.OIG-IHD onder foto-
album.

Loeca Eten & Drinken 
steunt VV IJmuiden F1
IJmuiden – Grand Café Loe-
ca Eten & Drinken draagt de 
F1 van VV IJmuiden een warm 
hart toe. Dit liet eigenaar Dan-
ny van Dijk zien door het com-
plete team uit te nodigen voor 
de lunch. De F1 maakte dank-
baar gebruik van dit gebaar en 
zette trainer Peter van der Laan 
ook gelijk maar even in het zon-
netje. Met een mooi cadeau be-
dankten zij hem voor het afge-
lopen seizoen. De IJmuidena-
ren lieten zich de patatjes, fri-
kadellen, grote glazen limona-
de en snoepjes goed smaken. 
Zeven maanden geleden nam 
van Dijk het Grand Café van de 
vorige eigenaars over en tim-
mert sindsdien aardig aan de 
weg. ‘Nee’ verkoopt hij eigenlijk 
niet aan zijn klanten, van Dijk 
staat open voor alle suggesties. 
“Wij zijn gespecialiseerd in het 
realiseren van de wensen van 
de klant”, vertelt de eigenaar 
vol trots. ,,Naast de gebruike-

lijke gerechten kan je bij ons 
ook terecht voor een High Tea, 
High Wine, verjaardagsfeesten, 
onbeperkt spare ribs eten en 
een vegetarisch menu. Voor ie-
dere portemonnee hebben wij 
wel iets op de kaart staan. Op 
woensdag en donderdag heb-
ben wij de zogenaamde ‘bar-
hap’. Dit is een verse maaltijd 
welke zo genuttigd kan wor-
den maar ook af te halen is.” 
Aan de kinderen is ook gedacht 
bij Loeca’s. Terwijl ouders nog 
even gezellig natafelen verma-
ken de kleintjes zich in de kin-
derhoek. Rond 21.00 uur sluit 
de keuken maar blijft de bar 
open bij Loeca Eten & Drin-
ken. Het Grand Café is geves-
tigd op de Kennemerlaan 93/b 
te IJmuiden. Meer informatie is 
te vinden op www.loeca.nl. De 
F1 van VV IJmuiden liet zich al 
het lekkers goed smaken en 
komen, samen met de ouders, 
zeker nog een keer terug.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/ijmondnoord

De mobiele geldautomaat in Velsen-Noord is voortaan elke dinsdag

aanwezig in plaats van vrijdag. Locatie: ter hoogte van Wijkerstraatweg 185.

Openingstijden: 9.00 tot 20.00 uur.

Mobiele geldautomaat voortaan op dinsdag

Nu elke dinsdag
in plaats van
vrijdag.

Mobiele
geldautomaat

Velsen-Noord
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Money Back maandprijs 
bij Profi le Tyrecenter 
Velserbroek - Het terugwin-
nen van je factuurbedrag is iets 
wat niet dagelijks voorkomt. Ook 
niet bij Yolanda van de Kette-
rij. Deze inwoonster van Velser-
broek ontving op donderdag 23 
mei de felbegeerde Money Back 
maandprijs uit handen van Isa-
bel Merks van de nieuwe Vel-
serbroekse vestiging van de 
banden-, velgen- en autoser-
vice specialist. Sinds begin april 
is Profi le Tyrecenter in Velser-
broek actief met een moderne 
vestiging. Yolanda van de Kette-
rij ontving afgelopen donderdag 
haar complete factuurbedrag te-
rug van liefst 174,00 euro. Ook 
afgelopen maand schreven dui-
zenden klanten zich in om kans 
te maken op restitutie van hun 
factuurbedrag. De succesvol-
le Money Back actie loopt heel 
2013 door.
,,Wat een aangename verrassing 
is dit zeg! Ik liet in april 2 nieuwe 
Goodyear zomerbanden monte-
ren ter voorbereiding op de len-
te. Deze zijn nu dus gratis, dat is 
natuurlijk geweldig”, zo is de eer-
ste reactie van Yolanda van de 
Ketterij. ,,Je verwacht niet dat je 
wint. Ik ga het bedrag snel aan 
iets leuks besteden.” De enthou-
siaste klant van Profi le Tyrecen-
ter in Velserbroek ontvangt het 
volledige factuurbedrag van de 
aankoop retour.
Volgens directeur Isabel Merks 
van Profi le Tyrecenter Merks in 
Velserbroek en Heemstede rea-
geren de klanten enthousiast op 
de actie. ,,De actie loopt al een 
aantal jaren bij Profi le Tyrecenter, 
maar blijft een succes. Je fac-
tuurbedrag terugwinnen is een 
tastbaar iets en spreekt consu-
menten aan. Dat merken we op 
onze vestigingen ook. Niet alleen 
in de nieuwe vestiging Velser-
broek, maar vooral sinds jaar en 

dag bij onze vestiging in Heem-
stede. De kaarten liggen overal 
al speciaal klaar op de balie. Zo 
kan de klant de actie nooit mis-
sen. We wijzen de klanten altijd 
op de actie, maar velen vragen 
er zelf al naar. Money Back is 
een blijk van waardering aan on-
ze klanten voor het gestelde ver-
trouwen.”
Klanten van Profi le Tyrecen-
ter kunnen zich voor de Mo-
ney Back actie registreren op de 
website www.profi le.nl/money-
back. Elke maand trekt de no-
taris twee winnaars: één par-
ticuliere rijder en één leaserij-
der. Particuliere klanten van Pro-
fi le Tyrecenter maken maande-
lijks kans op volledige terugga-
ve van zijn factuurbedrag. Lease-
rijders maken kans op een Na-
tionale DinerCheque t.w.v. 150,- 
euro. Niet gewonnen? Ook dan 
is het prijs. Elke inschrijver ont-
vangt een attentie in de vorm van 
een gratis CarCheck of een fl in-
ke korting op de volgende APK. 
Zo profi teert elke klant van deze 
bijzondere actie. 
De uitreiking van de Money 
Back maandprijs valt samen met 
de start van Profi le Tyrecenter in 
Velserbroek. De banden- en vel-
genspecialist is april jl. van start 
gegaan in Velserbroek. Naast de 
vertrouwde vestiging in Heem-
stede is dit de 2e vestiging van 
ondernemers Isabel en Rogier 
Merks. 
De Velserbroekse vestiging voor-
ziet in een breed dienstenpakket 
van banden tot APK en van vel-
gen tot aircoservice en onder-
houd voor alle merken auto’s. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom voor een kennismaking 
en een kop koffi e. Tevens zijn er 
gedurende de eerste maanden 
diverse openingsacties ter ken-
nismaking.

Paranormaalbeurs Samma Saya
Antwoord op elke vraag
IJmuiden – Paranormaalbeurs 
Samma Saya in Zalencentrum 
Velserduin trok zondag haar ei-
gen publiek. Mensen kwamen 
om heel verschillende redenen. 
Met levensvragen, voor heling, 
voor contact met een overlede-
ne of soms omdat er een geest 
in hun woning huist. De ruim vijf-
tien paragnosten hadden op elke 
belangrijke vraag een antwoord. 
Al was dat soms wel een andere 
vraag dan waarvoor men kwam.
Paragnoste Ellen Smit doet een 
reading aan de hand van Auro-
Soma kleurentherapie. Klanten 
kiezen minimaal vier aurakleuren 
uit. Aan de hand van deze fl es-
jes weet Ellen Smit precies wat 
zij de klanten moet vertellen. ,,Ik 
krijg veel vragen over hoogge-
voeligheid, kennelijk worden de-
ze mensen aangetrokken door de 
therapie. Het grappige is dat ik de 
vragen vaak voor ben. Dat zeg ik 
het antwoord al voordat de vraag 
is gesteld.’’
Dezelfde vragen konden echter 
ook door andere specialisten op 
het gebied van paranormale za-
ken worden beantwoord. Bijvoor-
beeld door tarotkaarten, psycho-
metrie of runen. Esther uit Velser-
broek is zelf in ontwikkeling als 
paragnost. Zij wilde graag een 
Angel reading bij Danielle Steen-
kist-Schuman. Door de reading 
kan zij haar paranormale vermo-
gens ontwikkelen, maar ook krijgt 
zij zo steun bij levensvragen. 
Paragnost Paul van Bree ontbrak 
op de beurs. Een maand geleden 

is hij overleden. Op de beurs was 
een herdenkingstafel gemaakt 
met zijn foto en een kaars, zodat 
deelnemers en bezoekers aan de 
beurs even aan hem konden den-
ken.
Thomas Woolthuis startte 15 jaar 
geleden met Reiki, een manier 
van doorgeven van energie. Tot 
vlak voor die tijd was hij uiterst 
sceptisch wat paranormale zaken 
betreft. Nu is hij Reiki-master en 
paragnost met een eigen praktijk. 
Woolthuis organiseert vier keer 
per jaar een Samma Saya beurs 
in Zalencentrum Velserduin. Hij 
zoekt altijd zoveel mogelijk di-
versiteit bij de standhouders. 
Geen beurs is hetzelfde. Woolt-
huis start in september met een 
cursus intuïtieve ontwikkeling 
voor belangstellenden. Er zullen 
verschillende disciplines voor-
bij komen, van pendelen tot psy-
chometrie. ,,Iedereen is paranor-
maal,’’ zegt hij. ,,En iedereen die 
er open voor staat kan via deze 
cursus een ontwikkeling doorma-
ken op dit gebied.’’ Onlangs heeft 
hij de IJmuidense Monique inge-
wijd in de eerste graad van Rei-
ki. ,,Mijn leven is drastisch ver-
anderd’’, zegt zij. ,,Thomas merk-
te meteen dat ik helende han-
den heb. Bekenden noemen mij 
wel eens de paardenfl uisteraar. 
Ik was het me maar half bewust. 
Door Reiki kan ik nu veel mensen 
en dieren helpen. Fantastisch.’’
Voor meer informatie kan men 
terecht op de site www.samma-
saya.com.

IJmuiden - Op zondag 9 juni om 
15.00 uur presenteert Musical-
dansschool Blijmond uit Bever-
wijk haar zelf geschreven musical 
Het Succes in het Witte Theater in 
IJmuiden. Entree 2,50 euro. 
Het Succes gaat over een band, 
Firework, die het wil gaan maken, 
maar door een manager uit elkaar 
wordt getrokken. Zal de band dit 
overleven en wat gebeurt er met 
de vriendschap? Het Succes werd 
geschreven, geregisseerd en van 
choreografi e voorzien door Charis 
de Ruijter. Haar man Erik de Ruij-
ter schreef de muziek. Het Suc-
ce is de tweede musical onder de 
vlag van Musical-dansschool Blij-
mond, maar alweer de vierde mu-
sical van Charis en Erik de Ruijter. 
Eerder schreven zij: De Prinses-
sendroom, De Balletschool en De 
Miljonair. Charis de Ruijter-Hinz 
leerde voor ballerina aan de Bal-
letacademie van Keulen, waar zij 
cum laude afstudeerde. Na haar 
studie kreeg zij een engagement 
bij de balletcompany van de be-
roemde Semper in Dresden, waar 
zij grote klassiekers als het Zwa-
nenmeer danste, maar ook mo-
derne stukken van Neumeier en 
Stephan Tosch. Verder deed zij 
in diverse opera’s mee. Later stu-
deerde zij danstherapie en chore-
ografi e en gaf les door heel Ne-
derland. Erik de Ruijter heeft zich 
altijd bezig gehouden met muziek 
en theater maken. Hij treedt op 
als zanger-liedjesschrijver, geeft 
les en runt Studio Artivox. Voor 
meer informatie: 06-38508718.

Jeugdmusical 
speelt Succes

Tentoonstelling De 
Oosterscheldekreeft 
Velsen-Zuid - Van zaterdag 1 tot 
en met zondag 30 juni is bij Par-
terre aan de Torenstraat 7  een 
tentoonstelling te zien van de tot 
stand koming van het boek ‘De 
Oosterschelde kreeft’ werk van 
Ronald Timmermans en Remko 
Kraaijeveld. 
Tijdens de World Cookbook 
Awards in Parijs dit jaar werd 
dit boek uitgeroepen tot ‘twee-
de beste visboek ter wereld’. Een 
eervolle, internationale prijs voor 
de trotse makers, Ronald Tim-
mermans (vormgever en schrij-

ver) en Remko Kraaijeveld (foto-
graaf). Deze expositie geeft een 
kijkje in de keuken van de bijzon-
dere Zeeuwse kreeft. 
Aan de hand van schetsen en fo-
to’s wordt getoond hoe zo’n boek 
wordt gemaakt. Op zaterdag 22 
juni zal een 4-gangen kreeftdi-
ner georganiseerd worden in het 
Oude Raadhuis in Velsen-Zuid. 
Meer informatie via info@rem-
kokraaijeveld.nl. De opening van 
deze expositie vindt plaats op 
zondag 1 juni om 16.00 uur. Zie 
ook www.parterreexposities.nl.

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 2 juni om 12.00 uur presen-
teert de IJmuider Harmonie haar 
vernieuwde concertorkest: het 
IJHmusementsorkest, onder lei-
ding van Theo Bleeker. Dat ge-
beurt in de Naaldkerk tijdens een 

koffi econcert onder auspiciën 
van de Velser Gemeenschap. Te-
zamen met het Velser Senioren-
koor Vitaal, onder leidin van Thom 
ten Harkel, brengen de muzikan-
ten een mooi programma. Zie ook 
www.develsergemeenschap.nl.

Koffi econcert Naaldkerk

IJmuiden - Een 34-jarige man uit 
IJmuiden is zondagavond aange-
houden nadat hij was doorgere-
den na een aanrijding met een 
boom en straatnaampaal. De 
man reed vanaf het Moerberg-
plantsoen de Stepensonstraat in 
en hierbij verloor hij de macht 
over het stuur toen hij over een 
drempel reed. De man kwam te-
gen een boom en straatnaampaal 
tot stilstand. Zijn voertuig raak-
te fl ink beschadigd en nadat hij 
zijn losgeraakte bumper had op-
gepakt reed de man er vandoor. 
Korte tijd later meldde een fami-
lielid zich telefonisch bij de poli-
tie. De bestuurder is vervolgens 
aangehouden in zijn woning.

Doorgereden 
na aanrijding

IJmuiden - EHBZ, Eerste Hulp 
Bij Zeehonden, krijgt een ei-
gen onderkomen in het nieuwe 
pand van DSW Schilderwerken 
van Danny Ulehake aan Indu-
striestraat 55D in IJmuiden. Het 
pand beschikt over opslagruim-
te, kantoorruimten en een be-
zoekersruimte. Vanaf 1 juni is het 
pand geopend. 

Onderkomen 
voor EHBZ
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Velsen-Zuid - Zondag 2 ju-
ni is het Schaapscheerdag op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Alle schapen 
worden geschoren en er zijn 
leuke activiteiten zoals kaarden, 
spinnen, wol verven, weven en 
vilten. Er zijn meerdere poppen-
kastvoorstellingen van ‘De Die-
ren Boerderij’ en kinderen kun-
nen zich laten schminken. Voor 
de liefhebbers is de wol ook te 
koop. De melk uit de melkdrive 
is voor de bezoekers van de 
schaapscheerdag voor de helft 
van de prijs. Om 11.00 uur is er 
een gratis kinderexcursie door 
IVN Zuid-Kennemerland. Kin-
deren gaan onder begeleiding 
van het IVN over het natuurpad 
bij Zorgvrij wandelen en leren 
en zien van alles over de natuur. 
Verder is de Imker van Zorgvrij 
aanwezig met honing en andere 
producten en Boekhandel Gilli-
sen & Co verkoopt leuke kinder-
boeken. De Schaapscheerdag is 
van 11.00 tot 16.00 uur. De en-
tree is 3,50 euro en alle activi-
teiten zijn na binnenkomst gra-
tis. Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt aan de Genieweg 50 in Vel-
sen-Zuid, 023-5202828. Zie ook 
www.informatieboerderijzorg-
vrij.nl.

Schaap-
scheerdag
op Zorgvrij

Dubbelconcert Felison 
Brass en Crescendo
Velsen-Noord – Dinsdagavond 4 
juni geeft Felison Brass, onder lei-
ding van Patricia Geertse, een ge-
zamenlijk dubbelconcert met Har-
moniekapel Crescendo Noordwijk, 
welke onder leiding staat van Ma-
rije Koopmans. 
Een dubbelconcert met een bij-
zonder karakter kan men wel zeg-
gen, u kunt namelijk op één avond 
het verschil in klankkleur tussen 
een harmonie en brassband be-
luisteren en ontdekken.
Voor de pauze treedt de Felison 
Brass op, zij zullen u trakteren op 
een aantal geweldige muziekstuk-
ken, waaronder het mooie werk 
Broken Sword, welke het verplich-

te werk van het afgelopen Gou-
den Spiker Festival was. Het fes-
tival waar Felison de felbegeer-
de en prestigieuze Gouden Spiker 
trofee 2013 in ontvangst mochten 
nemen. Na de pauze zal Harmo-
niekapel Crescendo het podium 
in beslag nemen en ook zullen zij 
u deze avond een zeer gevarieerd 
muziek programma voorschotelen.
Het dubbelconcert wordt gehou-
den op dinsdagavond 4 juni aan-
staande in de Noorderkerk in Vel-
sen-Noord, gelegen aan de Dijck-
manstraat 2. De aanvang van dit 
bijzondere dubbelconcert is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.30 
uur. De toegang is gratis. 

IJmuiden - Op zaterdag 1 juni  
sluit voetbalvereniging Stormvo-
gels een schitterend jubileumsei-
zoen af met het traditionele open 
7 tegen 7 toernooi.
Het open 7 tegen 7 toernooi is be-
doeld voor leden en niet leden en 
vrienden en vriendinnen. Vanaf de 
komende editie zal dit toernooi de 
naam Gerard van Es dragen, ge-
noemd naar het visrestaurant aan 
de Industriestraat. Inmiddels zijn 
al de nodige aanmeldingen bin-
nen maar kunnen ze er nog veel 
meer gebruiken onder het mot-
to ‘hoe meer zielen hoe meer 
vreugd’. In de afgelopen edities 
van dit toernooi hebben steeds 
een dertigtal teams deelgenomen. 
Zij gaan er van uit dat ze voor de-

ze editie dit aantal zullen overtref-
fen. Wilt u een team inschrijven 
dan kan dat via de website www.
stormvogels.nl of via een inschrijf-
formulier op Zeewijk en/of via se-
cretaris@stormvogels.nl. Naast de 
open inschrijving is er, in het te-
ken van het jubileumseizoen, een 
‘goud van oud’ onderdeel bij dit 
toernooi. De 50-plussers van Tel-
star, VSV, SVIJ, EDO, Olympia 
Haarlem, Waterloo en Stormvo-
gels zullen ook hun beste been-
tje voorzetten. Het eten wordt na 
afl oop verzorgd door visrestaurant 
Gerard van Es en met live-muziek 
en een drankje zal het, met al-
tijd mooi weer, een heerlijk afslui-
tend jubileumweekend worden op 
Sportpark Zeewijk.

IJmuiden - Op zaterdag 1 juni  ze editie dit aantal zullen overtref-

7 tegen 7 toernooi

Wie wordt schoolkorf-
balkampioen Velsen?
IJmuiden - Zaterdag 8 ju-
ni is het weer zover, dan strij-
den er 14 teams om het school-
korfbalkampioenschap van Vel-
sen. De wedstrijden worden ge-
speeld tussen 09.00 en 14.00 
uur op sportpark Schoonen-
berg, bij korfbalvereniging DKV. 
Ieder jaar is het schoolkorfbal 
een groot succes. Er wordt ge-
speeld in teams van 4 tegen 4 
op de laagste korven, zodat het 
voor alle kinderen mogelijk is 
om te scoren. De teams zijn in 
vier poules verdeeld. Twee pou-
les voor groep 3 en 4, en twee 
poules voor groep 5 en 6. 
Voor DKV is het organiseren van 
het schoolkorfbal een van de 
hoogtepunten van het seizoen, 
ook vanwege de nieuwe leden 
die zich ieder jaar weer aanmel-
den na het toernooi. 
Dit jaar wordt er tijdens het 

schoolkorfbaltoernooi voor het 
eerst iets georganiseerd voor 
kinderen vanaf 3 jaar. DKV heeft 
een groeiende groep Kangoe-
roes (leden vanaf 3 tot 6 jaar) en 
tijdens het toernooi kunnen kin-
deren in deze leeftijdsgroep al-
lerlei spelletjes doen bij DKV. 
Kinderen die na de training van 
29 mei en het schoolkorfbaltoer-
nooi van 8 juni enthousiast zijn 
geworden kunnen meteen mee 
doen met de zeskamp op 15 juni 
en er worden vier gratis trainin-
gen aangeboden. 
Tijdens het schoolkorfbaltoer-
nooi zijn er ook wat prijzen te 
verdienen; zowel kinderen als 
ouders kunnen hun sportieve 
kant laten zien en daarmee iets 
leuks winnen! Dus kom vooral 
op 8 juni naar sportpark Schoo-
nenberg, bij korfbalvereniging 
DKV. 

Casper Remeijer
de sterkste bij DCIJ

IJmuiden - Met een vlotte winst 
op Piet Kok is Remeijer er na een 
spannende competitie in ge-
slaagd de clubtitel te veroveren. 
Van aanvang af heeft hij zijn fa-
vorietenrol waargemaakt. 
Alleen de afwezige Martin van 
Dijk had hem nog van de titel af 
kunnen houden. Maar Van Dijk 
liet een damtoernooi in Thai-

land prevaleren. Voor de groot-
ste sensatie zorgden de jeugd-
spelers: Martin Vis, Rick de Wolf 
en Yunus Piroglu.  Gedrieën tra-
den zij aan tegen Willem Winter. 
Deze moet genoten hebben toen 
hij waarnam tot welk een tegen-
stand de jongelingen in staat 
waren. 
Als eerste remiseerde Martijn Vis 
spoedig gevolgd door Yunus Pi-
roglu (foto). Het was voor Yunus 
het eerste positieve resultaat 
in de competitie. Rick de Wolf 
deed zijn uiterste best om zelfs 
te winnen van zijn leermeester. 
Maar ook hier eindigde de par-
tij in remise. Paul Smit verkreeg 
vat op het spel van Cees van 
der Steen en won verdiend. Jac-
queline Schouten is uit vorm en 
daar profi teerde Cees Pippel van 
door een overtuigende winst. 
Jan Maarten Koorn, die ambi-
ties heeft om in het eerste tien-
tal te komen, leed een gevoelige 
nederlaag tegen de wisselvalige 
Cees van der Vlis. 
Jan Apeldoorn en Joop Wind lie-
ten hun beste spel zien maar tot 
een verbreking van het even-
wicht leidde dit niet. 

Play It Cool wint
IJmuiden - Afgelopen zondag 
is het IJmuidense poolbiljart-
team Play It Cool, spelend voor 
het gelijknamige poolcentrum uit 
IJmuiden, offi cieel kampioen ge-
worden in de 2e klasse district 
West 1, bestaande uit 13 teams 
uit Noord Holland. Door pun-
tenverlies van de nummer 2 was 
het kampioenschap donderdag-
avond al een feit. Derhalve was 
de 24ste en laatste competitie-
wedstrijd zondag in Amsterdam 
slechts een formaliteit. De wil 

om te winnen was er echter niet 
minder om. Alle 6 partijen wer-
den door Play It Cool gewon-
nen, waardoor zij met de maxi-
male score van 6-0 een succes-
vol seizoen passend afsluiten. 
Door het behalen van het kam-
pioenschap zal Play It Cool vol-
gend seizoen in de 1e klasse dis-
trict West 1 uitkomen. De man-
nen kijken er nu al reikhalzend 
naar uit om hun krachten te kun-
nen meten op het hoogste regio-
nale niveau. 

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben zondagavond 26 mei een 
26-jarige man uit IJmuiden aan-
gehouden nadat hij een aan-
rijding had veroorzaakt en was 
doorgereden. De man knalde 
rond 22.20 uur tegen een ge-
parkeerde scootmobiel aan de 
Spaarnestraat. De scootmobiel 
schoot vervolgens door tegen 
een andere geparkeerde auto. 
De IJmuidenaar is er vandoor 
gereden maar hij werd samen 
met zijn beschadigde voertuig 
aangehouden op de parkeer-
plaats van de Minister van Hou-
tenlaan. De man is overgebracht 
naar een politiebureau waar hij 
is ingesloten voor verhoor.

Doorrijder 
aanrijding 

aangehouden
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‘Fill the Void’ draait 
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 30 en 
vrijdag 31 mei, 20.30 uur, draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 de film ‘Fill the Void’.
Shira - de jongste dochter uit 
een orthodox joods gezin - kijkt 
enorm uit naar haar bruiloft. Op 
het moment dat het bijna zover 
is, slaat het noodlot toe. Haar ou-
dere zus Esther sterft tijdens de 
geboorte van haar zoon en het 
huwelijk wordt uitgesteld. Es-
thers weduwnaar wordt voor-

gesteld te hertrouwen in het 
buitenland. Shira’s moeder wil 
niet ook haar schoonzoon én 
kleinkind verliezen en doet een 
schokkend voorstel: Shira wordt 
gedwongen te kiezen tussen ge-
hoorzaamheid aan haar familie 
en haar eigen gevoelens. Met dit 
debuut biedt de orthodox jood-
se regisseuse een unieke inkijk 
in een wereld waar geloof, tradi-
ties en bijbehorende dilemma’s 
centraal staan. 

Oude bekenden
op Beeckestijnpop
Driehuis - De 35ste editie van 
Beeckestijnpop wordt een feest 
van herkenning. De bands die op 
zaterdag 8 juni het hoofdpodium 
beklimmen, hebben dat in de af-
gelopen 34 jaar al één keer of zelfs 
vaker gedaan. Dat Beeckestijnpop 
door de jaren heen een eigenwij-
ze, maar succesvolle programme-
ring hanteert is een feit. De Bin-
tangs, Gruppo Sportivo, Sjako! en 
Bouncers zijn allemaal bands die 
in hun beginperiode door Beec-
kestijnpop geboekt zijn en nu nog 
steeds druk spelend zijn. Daarom 
komen zij nu het feestje in Velsen-
Zuid meevieren. De Engelse band 
Dreadzone sluit het festival ge-
heel in stijl af. Vers talent is te zien 
en te beluisteren in de Oxytent en 

op het Kabouterpodium. Bij elkaar 
zo’n 22 bands op 3 podia. En nog 
altijd gratis!
Club Beeckestijn brengt dit jaar op 
vrijdagavond 7 juni weer een uniek 
programma, deze keer gebaseerd 
op de onwaarschijnlijk grote nala-
tenschap van de muzikale scene 
uit New York. Met Club Beeckes-
tijn wil Beeckestijnpop het mu-
zikale cultureel erfgoed in leven 
houden en uit laten voeren door 
een mix van professionele en ama-
teurmuzikanten van alle leeftijden. 
Een samenwerking van maar liefst 
50 professionele en regionale 
(amateur)muzikanten zal op 7 ju-
ni een ode brengen aan de muziek 
die New York ons heeft nagelaten. 
Zie ook www.beeckestijnpop.nl.

Springcompetitie bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag 26 mei  or-
ganiseerde manege Hippisch Cen-
trum Velsen gelegen aan de Drie-
huizerkerkweg 13 de springcom-
petitie.
Een veertigtal ruiters had zich voor 
deze gezellige springwedstrijd in-
geschreven.
In de eerste rubriek met een hoog-
te van 20-40 cm klassiek met bar-
rage werd fraai eerste
Amy Lips met Diva. Een knap-
pe tweede prijs ging naar Sharita 
Lowies en de pony UK en Freeke 
Huizinga met Diva mocht de derde 
prijs mee naar huis nemen.
Daarna volgde rubriek 2 met een 
hoogte van 20-40 cm op stijl. 
Esmee Hamers met Penotti be-
haalde het oranje rozet voor de 
eerste prijs, Sharita Lowies met 
UK werd tweede. Het parcours 
werd verhoogd naar 40-60 cm en 
in de barrage werd eerste Moni-
que Mooij met Anky.
Gevolgd door Linda van Luit met 
Dja Dja. Monique Mooij met Anky 
mocht de eerste prijs in ontvangst 
nemen op stijl en Linda van Luit 
met Dja Dja werd tweede.
In de rubriek 60-80 cm werd eer-
ste in de rubrieken klassiek met 
barrage en later ook op stijl Ginger 
Iskes met de pony Brandy XIII. Tot 

slot het B-parcours. Jochem Thijs-
sen behaalde met zijn nieuwe top-
per Bardall een fraaie eerste prijs.
Lisette Reker met Toronto werd 
eerste in het B-parcours op stijl.
Na afloop van de wedstrijd bleven 
de klanten nog gezellig napraten 
onder het genot van een drankje 
in de gezellige foyer.
Zondag 2 juni is er kleuterrijden 
voor kinderen in de leeftijd van 5 
tot 7 jaar. Inschrijven is nog mo-
gelijk. Tevens wordt er ‘s morgens 
een cursus ponyverzorging deel 6 
georganiseerd. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl.

Zomerbridge 
bij BV Velsen

Santpoort-Noord - Ook dit 
jaar organiseert de Bridgever-
eniging Velsen op de dinsdag-
avonden in juni, juli en augustus 
weer haar open zomeravond-
drives. Voor de eerste keer dus 
op 4 juni. Iedere liefhebber, dus 
ook als u geen lid bent, kan dan 
in een gezellige en ontspannen 
sfeer een avondje komen brid-
gen. De indeling is naar sterk-
te, in drie lijnen, zodat ook  be-
ginnende bridgers met plezier 
kunnen meespelen. Locatie: ge-
bouw Velserhooft, ingang Valc-
kenhoeflaan. Aanvang is 19.30 
uur. De inschrijving vanaf een 
half uur ervoor. Kosten 5 euro 
per paar. Op de laatste avond, 
27 augustus, is er voor de trou-
we deelnemers een finale met 
aantrekkelijke prijzen. Voor  in-
formatie: telefoon 0255-535941 
of 06-58993468.

IJmuiden  –  ‘Waarheid maakt 
vrij’ is het thema van de nieu-
we tenttournee van het Ne-
derlands Bijbelstudie Cen-
trum (NBC). De vrolijk rood-
blauw gekleurde circusachti-
ge ‘gospeltent’ staat van zon-
dag 9 tot en met vrijdag 14 ju-
ni aan de Heerenduinweg 6 
(op grasveld naast het zwem-
bad). Elke avond begint om 
20.00 uur (maandag 19.00 uur) 
een programma, waarin de Bij-
bel centraal staat. Verder is er 
een vrouwenochtend dinsdag 
11 juni om 10:00 uur o.l.v. Bij-
bellerares Chris Raymakers en 
woensdag 12 juni (14:00 tot 
15:45 uur) een kindermiddag 
met Greetje de Jongh en Marja 
Stravers. Donderdag (13 juni) is 
er om 10.00 uur een koffieoch-
tend met Andreas van der Wal. 
Het NBC is de organisatie rond 
Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, 
die zelf driemaal spreekt (zon-
dag, woensdag en vrijdag). An-
dere sprekers zijn: Rick Boel-
laard (maandag), Bert Riet-
berg (dinsdag) en Willem van 
Stempvoort (donderdag). Mu-
zikale medewerking: duo Al-
bert & Minke Korving (zondag), 
kinderkoor ‘Het Anker’ van de 
gelijknamige school in Velser-
broek o.l.v. Caroline Bakker 
(maandag,19.00 uur), gospel-
koor Sign (dinsdag), de BBC-
Combo - waarvan Ab Klein Ha-
neveld zelf deel uitmaakt - met 
de mini-musical ‘Gefaseerd’ 
(woensdag), sopraan Cora 
Glas (donderdag) en het Urker 
Broederkoor (vrijdag). Overi-
gens is in een oplage van 12.00 
exemplaren een flyer verspreid, 
waarin niet staat vermeld dat 
de bijeenkomst op maandag 
om 19.00 uur (in plaats van 
20.00 uur) begint. Dat houdt 
verband met de medewerking 
van een kinderkoor die avond. 
Zie ook www.bijbelstudie.nl.

Gospeltent in 
IJmuiden

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Fill the void’ op 30 en 31 

mei 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Plattelandsdag 2013
Een leuke, leerzame
en sportieve dag
Velsen-Zuid - Op zondag 9 ju-
ni organiseert vereniging ONS 
Spaarnwoude en omstrelem de 
plattelandsdag 2013. Een leuke 
fietsroute voor jong en oud door 
het prachtige recreatiegebied 
Spaarnwoude, waarbij verschil-
lende agrarische, maar ook an-
dere bedrijven zich openstellen 
voor uw bezoek. Er worden al-
lerlei activiteiten georganiseerd 
waaronder boerengolf, zuivel 
proeven, ponyritjes voor de kin-
deren, baby konijntjes knuffelen, 
wijn proeven en er is verkoop 

van boerenproducten en planten 
en verder kunt u natuurlijk een 
kijkje nemen op de boerderij-
en en andere bedrijven. U krijgt 
bij aanvang een routekaartje en 
wordt zo langs alle deelnemen-
de bedrijven geleid. Tevens kunt 
u tijdens deze tocht een volle 
stempelkaart bemachtigen die u 
kans geeft of een dagdeel gratis 
sloepgebruik bij buitensportcen-
trum Dynamique.
Kortom: een leuke, leerzame en 
sportieve dag voor iedereen! Zie 
ook ons.spaarnwoude.nl.



Oproep 
huurders 

Woningbedrijf
IJmuiden - De heer van Es kreeg 
van Woningbedrijf Velsen on-
langs een brief over een tegoed 
voor betaalde kosten voor ver-
lichting en het schoonmaken van 
het portiek van het flatgebouw 
aan de Planetenweg. Omdat het 
om relatief kleine bedragen ging, 
2,20 euro en 0,79 euro heeft de 
verhuurder besloten dit niet terug 
te storten. Aangezien de heer van 
Es niet de enige is die zo’n brief 
heeft ontvangen heeft hij het wo-
ningbedrijf verzocht het totaal 
van al deze tegoeden aan een 
goed doel over te maken. ,,Alle 
kleine beetjes helpen en het gaat 
hier tenslotte om geld van de 
huurders’’, vindt hij. Hij had Kika 
(Kinderen Kankervrij) in gedach-
ten als goed doel. Woningbedrijf 
Velsen moet echter nog over de 
streep worden getrokken. Huur-
ders die het met de heer van Es 
eens zijn kunnen dit laten weten 
aan de wooncorporatie.

Jubilaris bij 
COV IJmuiden
IJmuiden - Vorige week donder-
dag werd bij de Christelijke Ora-
torium Vereniging IJmuiden An-
ja van Bakel-Spruit door de Stich-
ting Velser Gemeenschap gehul-
digd in verband met haar 40-ja-
rig jubileum bij het koor. Op de fo-
to, de heer Ton van Kaam, voorzit-
ter van de afdeling Zang van de 
Velser Gemeenschap,  die me-
vrouw van Bakel de bloemen uit-
reikt, alsmede een legpenning en 
een oorkonde van de Velser Ge-
meenschap. Op de leeftijd van 16 
jaar nam Anja’s moeder haar mee 
naar COV IJmuiden en nu dus 
40 jaar later is zij nog steeds lid. 
Zij maakte heel wat concertrei-
zen mee waaronder de concert-
reis door Canada in 1975. Een stil-
zitter is Anja niet. Zij heeft jaren-
lang in het bestuur diverse func-
ties bekleed en nu bezoekt ze on-
der andere de zieken binnen het 
koor. Ook zat zij in de organisa-
tie van de bazaars van COV IJmui-
den. Nooit werd tevergeefs een 
beroep op Anja gedaan. Vandaar 
deze waarderingen.

Klezmer muziek in de 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 2 ju-
ni is het eerste koffieconcert in 
de heropende Ruïne van Brede-
rode. Vanaf dan zal dat elke eer-
ste zondag van de maand zijn. 
De klezmerband Zelikob zal de-
ze reeks vanj 11.30 tot 13.00 uur 
openen.
Zelikob is een 4 koppige forma-
tie uit Heemskerk en omstreken. 
Klezmermuziek is ontstaan in de 
dorpen en getto’s van Oost-Eu-
ropa waar rondtrekkende jood-
se troubadours, de klezmorim, 
speelden op bruiloften en par-
tijen. 
Tot het begin van de twintigste 
eeuw werd de muziek in gro-
te delen van Europa gespeeld. 
Daarna is ze in de USA terecht-
gekomen door emigrerende mu-
zikanten. In Europa bijna ver-

dwenen door de vervolgingen 
onder Stalin en de nazi’s; van-
uit Amerika weer verspreid over 
de wereld en nog steeds spring-
levend. Klezmer herbergt de me-
lancholie van de blues, de uit-
bundige vreugde van bruilofts- 
en dansmuziek en de mogelijk-
heid tot improvisatie van jazz. 
Het is weemoed om op te dan-
sen en plezier om bij te huilen.
De Santpoortse verhalenverteller 
Piet Paree zal tussen de muziek 
door het Jiddische verhaal ‘De 
koning en de violist’ weven. 
Entree Ruïne 3 euro, kinderen 
1,50 euro. Er is de hoed ter waar-
dering van de muzikanten.
Bij mooi weer buiten, anders in 
de torenkamer bij de open haard.
Zie ook www.heerlijkheid-bre-
derode.nl.

Try-out showband 
IJmuider Harmonie

IJmuiden – De Showband van 
de IJmuider Harmonie presen-
teert zaterdag 1 juni tijdens een 
try-out op Plein 45 hun nieuwe 
show, genaamd ‘Saterday night 
fever’. Deze nieuwe show is ge-
schreven in opdracht van het be-
stuur van de IJmuider Harmonie 
door Kees Jan van Loveren en hij 
heeft ook de instructie op zich 
genomen.
Er is de afgelopen maanden on-
der zijn leiding door de leden 
van de Showband hard gewerkt 
en zaterdag kan het publiek voor 
het eerst het resultaat van dit 
harde werken komen bekijken.
Om het voor het publiek nog 
aantrekkelijker te maken, heeft 
de Showband nog voor extra 
muziek en show gezorgd. Ook 
Premier Drumcorps Krommenie 
en Premier Cadets Krommenie 
zullen op deze middag een show 
verzorgen. Om 13.30 uur ver-

trekken de muzikanten al spe-
lend vanaf het verenigingsge-
bouw van de IJmuider Harmonie 
in Velsen-zuid richting Plein 45. 
De Showband zal hierbij verge-
zeld worden door de Jeugdband 
van de IJmuider Harmonie en de 
eerder genoemde korpsen.
Om 14.00 uur verzorgt de Show-
band de officiële opening van dit 
muziek- en showfestijn.
Hierna zal Premier Drumcorps 
Krommenie het spits afbijten en 
hun show gaan uitvoeren.
Dit optreden wordt gevolgd door 
optredens van Premier Cadets 
Krommenie en als laatste de 
show van de Showband van de 
IJmuider Harmonie.
Rond 15.15 uur zal de try-out ten 
einde zijn. Voor meer informa-
tie hierover kunt u mailen naar 
het secretariaat van de IJmuider 
Harmonie: hansenagnesquay-
taal@ziggo.nl.Popkoor Decibel 

zingt smartlappen
Driehuis - Popkoor Decibel be-
staat 15 jaar. Dat wordt het he-
le jaar door gevierd met een sca-
la aan activiteiten en optredens.
Eerder dit seizoen organiseer-
de de jubileumcommissie al een 
filmavond (‘As it was in heaven’) 
en een workshop bodypercussi-
on. 
Afgelopen zaterdag toog het koor 
naar Amsterdamv oor een verras-
sing. Het koor kreeg een work-
shop ‘smartlappen zingen’  voor-
geschoteld. Voorafgaand aan de 
eigenlijke workshop werd het 
koor een half uurtje op komi-
sche wijze opgewarmd, waarbij 
vrijwel het hele lichaam in bewe-
ging werd gebracht. Onder lei-
ding van een uiterst vrolijke ac-
cordeonist zong het koor uit vol-
le borst nummers als ‘Aan de Am-
sterdamse grachten’ en ‘Geef mij 
maar Amsterdam’. André Hazes 
ontbrak niet en het o zo gevoelige 
‘De vlieger’ passeerden de revue 
met een met veel emotie vertolkte 
solo. De workshop zou niet com-
pleet zijn zonder werk van het ko-
ningspaar van de smartlap: Willie 
en Willeke Alberti ‘Niemand laat 
zijn eigen kind alleen’. Na afloop 
van de workshop stond er een 

goed verzorgd buffet klaar.  Na 
de zomervakantie heeft de jubile-
umcommissie nog meer in petto, 
waaronder een bijzondere feest-
avond en deelname aan diver-
se korenfestivals. De grote klap-
per is natuurlijk het avondvullen-
de concert onder de titel ‘Roc-
king through the years’. Daarmee 
wordt het jubileumjaar op 21 en 
22 november afgesloten in het 
Witte Theater, of zoals het dan 
wellicht heet: het Pen-gebouw.

Jongens Jan Campert 
ook beste regio Haarlem
Regio - In Nieuw-Vennep werd 
het schoolkampioenschap voor 
de Regio Haarlem gehouden. De 
jongens van de Jan Campert uit 
Driehuis vertegenwoordigden 
Velsen. 
De eerste wedstrijd tegen de 
Twickelschool verliep moei-
zaam, gelukkig werd het 1-0 
winst. De Willinkschool gaf wei-
nig tegenstand: 4-0 winst. Tegen 

de Voorwegschool (kampioen 
2012) werd het een 2-0 overwin-
ning. De finalewedstrijd tegen 
de Beatrixschool uit Haarlem be-
gon moeizaam, maar werd toch 
gewonnen. Met vier gewonnen 
wedstrijden werd de Jan Cam-
pertschool  weer eens ongesla-
gen kampioen, met geen enke-
le tegentreffer. Jongens, op naar 
het volgende kampioenschap.

Velsen-Zuid - Vorige week don-
derdagavond hield de politie tus-
sen 20.15 en 22.15 uur een snel-
heidscontrole op de Amsterdam-
seweg in Velsen-Zuid. Van de 
397 passanten reden er 25 snel-
ler dan de toegestane 80 kilome-
ter per uur. Overtredingspercen-
tage 6 procent. Hoogst gemeten 
snelheid: 106 kilometer per uur. 
De overtredingen werden foto-
grafisch vastgelegd. De betrok-
ken bestuurders krijgen een be-
keuring thuisgestuurd.

Snelheids-
controle
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Petanque, de vorm van jeu de 
Boules die internationaal ge-
speeld wordt, wint enorm aan 
populariteit. Hoewel er in de ja-
ren 50 al Jeu de Boules-vereni-
gingen bestonden, werd de Ne-
derlandse Jeu de Boules-bond 
pas in 1972 opgericht. Inmiddels 
beschikt de NJBB over ongeveer 
18.000 leden verdeeld over 210 
verenigingen door het hele land. 
In onze regio zijn verenigingen in 
onder andere Uitgeest, IJmuiden, 
Heemskerk, Beverwijk en Castri-
cum. In Haarlem-Noord is zelfs 
een ‘Boulodrome’ gebouwd, een 
hal met 16 binnenbanen, waar 
het hele jaar door vier dagen per 
week wordt gespeeld door de 
200 leden van Petanque Union 
Kennemerland, oftewel Jeu de 
Boulesvereniging PUK. 
‘’Onze sport is geschikt voor alle 
leeftijdscategorieën, ons jongste 
lid is 9 jaar en ons oudste lid is 
100 jaar’’, vertelt PR-man Roel 
Claase van PUK. ‘‘Jeu de Boules 
staat bekend als ‘oude mensen 
sport’, maar wordt ook bijzon-
der veel beoefend door 40-plus-
sersers. Voor de een telt de ge-

zelligheid en sportieve sociale 
contacten, voor de andere geldt 
nog steeds het competitieve ele-
ment en de strijd om de punten 
en winst.’’
PUK biedt het volgens Claase al-
lemaal. ‘‘We hebben leden die 
wekelijks komen spelen met een 
clubje vrienden en we hebben 
spelers van 70+ die nog steeds 
competitie spelen. Stappen, hur-
ken, zwaaien, werpen, lopen, 
bukken; het hoort er allemaal bij 
en zo blijft ook de 70-plusser in 
beweging en gezond.’’

Ook wordt bij PUK les gegeven 
om naast de techniek van het 
schieten en plaatsen, ook de tac-
tiek in het spel te leren.
PUK is tweede geworden in 2013 
op het Nederlandse Verenigin-
gen Kampioenschap en vele Ne-
derlandse Kampioenen zijn bij 
PUK lid. De vereniging organi-
seert zelf ongeveer 30 toernooien 
per jaar, met spelers en vereni-
gingen uit de regio en het grote 
jaartoernooi, het Internationale 
Haarlems Petanque Weekend op 
21 en 22 september.

Claase: ‘‘Het mooiste van alles is 
dat we bij PUK beschikken over 
een Boulodrome met 16 binnen-
banen en dus in ons onzekere 
klimaat altijd kunnen blijven spe-
len. Zo blijven onze wedstrijdspe-
lers ook fi t en scherp in de herfst- 
en wintertijd en kan iedereen bij 
elk weertype nog steeds zijn sport 
beoefenen. Wist u al dat er ook 
wintercompetities worden ge-
speeld? Maar natuurlijk wel in 
een boulodrome!’’

Er zit meer in een potje Jeu de 
Boules dan u zo vanaf de zijkant 
kunt zien, maar iedereen kan het 
spelen, volgens Claase. ‘’Het is 
een toegankelijke sport, geschikt 
voor vele niveaus en ook zeker 
niet duur.’’
Geïnteresseerden kunnen de 
website bezoeken, www.puk-
haarlem.nl en daarnaast is ie-
dereen van harte welkom om de 
Boulodrome eens te bezoeken en 
kennis te maken met de sport en 
de gezelligheid bij deze club. 

Claase: ‘‘Vele sporters zijn u al 
voorgegaan, anders had PUK 
nooit haar 35-jarig jubileum 
kunnen vieren.’’

Petanque wint aan populariteit

Oude tijden herleven op het 
Janskerkhof in hartje Utrecht. 
Op 9 juni schitteren hier unieke 
auto’s die 100 jaar autogeschie-
denis verbeelden. Het zijn de 
deelnemers aan de ‘Tocht der 
Honderd’, een rit waarmee de 
KNAC viert dat de club zich al 
honderd jaar ‘Koninklijk’ mag 
noemen. 
De ‘Tocht der Honderd’ is een 
eenmalig evenement, een rij-
dende ode aan beeldbepalen-
de automobielen tussen 1913 
en 2013. De auto’s, stuk voor 
stuk verschillend en kenmer-
kend voor hun tijd, zijn gese-
lecteerd door een jury onder 
leiding van KNAC-lid én auto-
journalist Wim Oude Weernink.
De keuze voor het Janskerk-
hof in Utrecht is niet toevallig. 
In 1899 was dit het decor voor 
de start van de eerste nationale 
autorally, die de NAC destijds 
organiseerde. Vanaf 8.30 uur 

verzamelen de deelnemende 
KNAC leden zich hier, en zijn de 
auto’s te bewonderen. De start 
van de ‘Tocht van Honderd’ is 
om 09.30 uur.
De rally leidt door het midden 
van het land met een lunchstop 
bij Kasteel De Haar in Haarzui-
lens, het vroegere zomerverblijf 
van Etienne baron van Zuylen 
van Nyevelt van de Haar. Hij 
was mede-oprichter van de 
NAC en later erevoorzitter van 
de KNAC. Bij het kasteel zijn de 
auto’s tussen 12.00 en 14.00 
uur te bezichtigen. 
Vanaf 16.00 worden de auto’s 
verwacht op Paleis Soestdijk. 
Deze fi nishplaats is gekozen 
als eerbetoon aan Prins Bern-
hard der Nederlanden, die een 
groot autoliefhebber was en 
bovendien beschermheer van 
de KNAC. 
Meer informatie is te vinden op 
www.knac.nl.

Honderd jaar 
autogeschiedenis



Colofon
Editie 20

Oplage 117.000 ex.

Uitgave van

Spaarne Pers b.v.
k.v.k. 34265164

In samenwerking met
De Heemsteder, de 

Jutter, de Hofgeest, de 
beverwijker,

de Heemskerkse Courant,
de Castricummer en

de Uitgeester Courant

Directie:

Frits Raadsheer

Tel:  06-53951836

verkoop:

Wendi Honcoop

Tel:  06-20278532

aanlever@50pluswijzer.nl

Redactie:

Reneé Wouwenaar

redactie@50pluswijz er.nl

Kantoor: 

Zeeweg 189-191

1971 Hb  IJmuiden

Tel: 0255-533900

Fax: 0255-518875

verspreiding :

verspreidnet b.v.

Castricum

Tel: 0251-674433

www.verspreidnet.nl

Druk:

Janssen/Pers Rotatiedruk

Overname/kopiëren van 

advertenties en/of teksten 

uit deze uitgave is niet  

toegestaan zonder schrifte-

lijke toestemming van de 

uitgever.

Voordat deze opvolger 
van de zomerhit 2012 
‘Het geheugen van water’ 
exclusief in het DeLaMar 
Theater wordt gespeeld, is 
de voorstelling ‘Een ide-
ale vrouw’ op zaterdag 
1 en zondag 2 juni te zien 
in het Kennemer Theater in 
Beverwijk! 

‘Een ideale vrouw’ is de 
tweede productie van De-
LaMar Producties, met Tjits-
ke Reidinga in de hoofdrol, 
Peter Blok, Porgy Franssen 
e.a. onder regie van An-
toine Uitdehaag. 
Tjitske Reidinga speelt 
Constance Middleton, een 
keurig getrouwde huis-
vrouw, die op verbazing-
wekkende wijze reageert 
op het overspel van haar 
man met haar beste vrien-
din.  Een scherpzinnige 
en sprankelende komedie 
over liefde, vriendschap en 
bedrog.

Exclusief in Beverwijk:
‘Een ideale vrouw’

Reserveren
Kaarten vanaf 21,50 voor 
zaterdag 1 en zondag 2 
juni om 20.15 uur kunt u 
reserveren via www.ken-

nemertheater.nl of door te 
bellen naar de theaterkas-
sa, 0251-221453.
(Publiciteitsfoto: Marcel van 
der Vlugt)

Voetproblemen? Ga naar  
Gravemaker Orthopedie

Een mens loopt in zijn 
gehele leven gemiddeld 
100.000 kilometer. Zon-
der voetproblemen en/of 
problemen in de benen 
doet u dat fluitend maar 
heeft u voet- of andere 
klachten dan is iedere stap 
die u moet doen een grote 
inspanning die vaak niet 
pijnvrij is. 
Bij Gravemaker Orthope-
die in Beverwijk bent u dan 
aan het goede adres. Heeft 
u last van eeltvorming, lik-
doorns, ingroeiende na-
gels en dergelijke dan kan 
de pedicure (Marjon Jak) 
wellicht iets voor u bete-
kenen op het gebied van 
voetverzorging en -behan-
deling. Marjon is medisch 
pedicure en dus ook de 
aangewezen specialist 
voor de verzorging van de 
diabetische en reumatische 
voeten. 
Heeft u klachten in voeten, 
enkels, knieën, heupen en 
rug die veroorzaakt wor-
den door een afwijkende 
stand van de voeten of een 
afwijkend looppatroon dan 
kan de podotherapeut (An-
gelie Holleman van Podo-
therapie Noord-Holland) 
iets voor u betekenen. 
Heeft u andere klachten 
aan uw voeten die aange-
boren zijn, door een trau-
ma zijn ontstaan of die zijn 
ontstaan door een (chro-

nische) ziekte dan kan de 
orthopedisch schoenmaker 
(Gerard Gravemaker van  
Gravemaker Orthopedie) 
iets voor u betekenen. 

Nu ook aanmeten the-
rapeutisch elastische 
kousen
Vanaf 1 juni biedt Gra-
vemaker Orthopedie een 
extra service: het aan-
meten van therapeutisch 
elastische kousen. Dit kan 
om de week op dinsdag-
ochtend. Hiervoor komt 
een specialist van Frank 
Jol Orthopedische Dienst-
verlening uit Hoorn naar 
Beverwijk. 

Inloopspreekuur
Iedere woensdag houdt 
Gravemaker Orthopedie 
een inloopspreekuur van 
10:00 tot 16:00 uur. Hier 
kunt u bij de orthopedische 
schoentechnicus terecht 
voor een gratis voet- en/
of schoenadvies. Hij kan u 
ook informatie geven over 
semi-orthopedisch schoei-
sel, steunzolen, verband-
schoenen, orthopedische 
voorzieningen aan confec-
tieschoeisel en andere or-
thopedische hulpmiddelen. 
 
Het adres is Koningstraat 
60 in Beverwijk, tel. 0251-
212000. Zie ook www.gra-
vemaker.eu.

Marjon Jak is de pedicure bij Gravemaker Orthopedie

Help mee zeldzame dieren 
en planten beschermen

De natuur van Noord Hol-
land is uniek, maar ook 
kwetsbaar. Het voortbe-
staan van veel planten en 
dieren staat onder druk. 
Ook dit jaar is het moge-
lijk voor het beschermen 
van een aantal soorten een 
financiële bij-drage aan te 
vragen.
Iedereen kan helpen de 
natuur een duwtje in de 
goede richting te geven. 
Dat kan gemakkelijk door 
bijvoor-beeld schuilplaat-
sen voor dieren in te rich-
ten. Of door planten te 
zaaien die voedsel kunnen 
bieden aan aller-lei soor-
ten. Omdat het heel slecht 
gaat met de wilde bijen 
geldt de regeling voor het 
eerst ook voor deze die-
ren. Op de website van 
Landschap Noord-Holland 
vindt u alle informatie over 

de regeling. Deze geldt 
voor particuliere grondei-
genaren, agrariërs, belan-
genorganisaties, vrijwilli-
gersgroepen, gemeenten, 
waterschap-pen, Rijkswa-
terstaat en terreinbeheren-
de organisaties.

De volgende (beschermde) 
planten en dieren komen 
in aanmerking voor een 
financiële bijdrage:
Planten: echt lepelblad, ge-
wone dotterbloem, heemst 
en leemkuilflora.

Dieren: bittervoorn, boe-
renzwaluw, wilde bijen, 
das, gewone baardvleer-
muis, gewone grootoor-
vleermuis, graafwespen, 
groene glazenmaker, 
heivlinder, ijsvogel, kam-
salamander, kerkuil, kom-
mavlinder, levendba-rende 
hagedis, meervleermuis, 
noordse woelmuis, oever-
zwaluw, ringslang, roer-
domp, steen-uil, veldkre-
kel, veldleeuwerik, visdief, 
watersnip, waterspitsmuis, 
zandhagedis en zwarte 
stern. Bijna alle maatre-
gelen die in aanmerking 
komen voor een bijdrage, 
hebben betrekking op ma-
ken van schuil-, voedsel-, 
of voortplantingsplaatsen.
Heeft u interesse kijkt u dan 
op www.landschapnoord-
holland.nl/soortenbescher-
ming2013.

De boerenzwaluw is een 
van de soorten waarvoor 
de regeling geldt (foto: Ger 
Tik)





De Haring- en Henneproute

Schipper mag ik overvaren? Jazeker! Want u draait 
zelf aan de lier die uw pontje naar de overkant trekt. 
Met de pontjesroute fi etst u langs het open water van 
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Maar ook over 
ringdijken van diepe droogmakerijen. Vijf pontjes 
brengen u naar weidevogels zoals de grutto, tureluur 
en kemphaan. Ga op zoek naar de zeldzame zon-

Geeft u de voorkeur 
aan een bewegwijzerde 
fi etsroute? Dan is de 
Beeckestijnroute met een 
lengte van 21 kilometer 
een absolute aanrader. 
Langs de rand van de 
Noord-Hollandse dui-
nen bij Haarlem scha-
kelen zich villadorpen en 
landgoederen aaneen. 
Langs fraaie architectuur 
fi etst u – licht stijgend en 
dalend – door het gol-
vende duinlandschap. 
Meerdere keren opent 
het landschap zich en 
hebt u uitzicht over een 
duinvallei. De route is 
volledig ANWB-beweg-
wijzerd. U bepaalt zelf 
waar u wilt beginnen.

Het werk van zanger, lied-
maker, dichter, acteur en 
bon vivant Cornelis Vrees-
wijk (IJmuiden, 8 augustus 
1937–Stockholm, 12 no-
vember 1987) heeft een 
kwart eeuw na z’n dood 
nog steeds een grote 
schare liefhebbers, zowel 
in Nederland als in z’n 
tweede vaderland Zwe-
den.
Cornelis’ geboorteplaats 
IJmuiden wordt regelma-
tig bezocht door bewon-
deraars die met eigen 
ogen de plaatsen willen 
bekijken die een rol heb-
ben gespeeld in het leven 
van de jonge Kees Vrees-
wijk.
Het leek het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap 
daarom een goed idee 

nedauw en orchideeën. 
Ze bloeien er zomaar in 
het wild! Of ontdek het 
oerbos vlakbij De Woude.
 
Praktisch:
De Pontjesroute is 44 ki-
lometer en start in Castri-
cum. Pauzeren kan in de 
historische dorpskernen 
langs de route, zoals die 
van Uitgeest en De Rijp. 
Daar kunt u natuurlijk ook 
met de route beginnen. 
De route kunt u aanvra-
gen bij de VVV’s in de 
regio. Of kijk op de in-
teractieve kaart op www.
natuurwegwijzer.nl.  
Verder vindt u ook op 
de site www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.
nl de nodige informatie 
over deze fraaie, typisch 
Noord-Hollandse fi ets-
route.

om een route uit te stippelen langs deze en 
andere markante plekken. De fi etsroute van 
17 kilometer is te vinden op de site van het 
Cornelis Vreeswijk Genootschap, www.corne-
lisvreeswijk.nl.

Stap op de fi ets!
Hoe mooi is Noord-Holland! Dat ontdek je het best op de fi ets. Honderden foettochten 
zijn te vinden in boekjes, op speciale fi etskaarten of op internet. Zo is de site www.fi et-
sen.123.nl een zeer complete informatiebron voor de fi etsliefhebbers. Er is ook een nieu-
we versie van de app van fi etsen.123. Naast een verbeterde navigatiestructuur biedt deze 
app ook honderden gratis knooppuntenroutes. Te downloaden via www.fi etsen.123.nl/
app. Wij selecteerden een paar aparte routes in Noord-Holland op deze pagina.

Haring en hennep brach-
ten het Schermereiland 
ongekende welvaart. 
Hoe..? Dat komt u te we-
ten tijdens de Haring- en 
Henneproute. De Haring- 
en Henneproute leidt u 
langs alle historische be-
zienswaardigheden van 
het voormalige Scher-
mereiland. U leert over 
de strijd tegen het water, 
het rijke zeevaartverle-
den en het droogleggen 
van de omliggende bin-
nenzeeën Beemster en 
Schermer.
De route is 30 kilome-
ter lang, maar je kunt 
ook kleinere deeltochten 
maken. Het beste is om 
te beginnen of te eindi-
gen bij het museum ‘In ‘t 
Houten Huis’, Tuingracht 
13 in De Rijp. Bij de VVV’s 
kunt u een routebeschrij-
ving krijgen of kijk op 
www.landvanleeghwater.
nl.

Cornelis Vreeswijkroute

Pak het pontje

Beeckestijnroute



Dorpentocht voor 
Stichting Haarwensen

Zondag 2 juni wordt in 
Amstelveen en omgeving 
de traditionele Dorpen-
tocht gefietst, over een 
afstand van 35 of 55 ki-
lometer. Deze fietstocht is 
altijd op de eerste zondag 
van juni en het inschrijfgeld 

gaat naar een goed doel. 
Dit jaar is dat de Stichting 
Haarwensen, die ervoor 
zorgt dat kinderen met 
kanker een pruik van echt 
haar kunnen dragen.
Meefietsen? Zie www.dor-
pentocht.nl.

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
 aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of schoenadvies
- Pedicure medisch
- Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Gravemaker Orthopedie Service
KONINGSTRAAT 60, 1941 BE  BEVERWIJK, TEL. 0251-212000

W.C. GEESTERDUIN 4, 1902 EK  CASTRICUM
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Geopend Beverwijk:
dinsdag t/m vrijdag   9.30 - 17.00
wo. inloopspreekuur 10.00 - 16.00
Geopend Castricum:
dinsdag t/m vrijdag   9.00 - 18.00
zaterdag   9.00 - 17.00

Wij werken op afspraak. Woensdag 10.00 tot 16.00 uur inloop spreekuur voor orthopedie.

U kunt nu ook bij 
ons terecht voor 
het aanmeten 

van therapeutische 
elastische kousen

Uitburgeren: nadenken 
over levenseinde
‘Wij zijn als de dood 
voor de dood, maar bij 
een goed leven hoort 
een goede dood’ aldus 
hersenonderzoeker Dick 
Swaab, die met een 
knipoog naar de discus-
sies over ‘ inburgeren’ 
de term ‘uitburgeren’ 
lanceerde.
Hij pleit ervoor dat 
mensen nadenken over 
de dood, erover praten 
met familie en vrienden 
en vervolgens dingen 
gaan regelen. Swaab ziet 
het nadenken over en 
vastleggen van belang-
rijke zaken rondom de 
dood als wezenlijk voor 
onszelf en onze naasten. 
Het is volgens hem 
onlosmakelijk verbonden 
met levenskunst en ver-
antwoord burgerschap.
Thema’s waarover het 
gaat bij uitburgeren zijn 
praktisch, maar ook 
levensbeschouwelijk van 
aard. Waar wil ik sterven: 
thuis, in een ziekenhuis, 
in een hospice? Is er een 
euthanasieverklaring? 
Wil ik doneren en zoja 
wat? Wil ik gereani-
meerd worden? Nalaten-
schap en testament. Is 
er een wilsbeschikking 
waarin de  keuzes voor 
de uitvaart zijn beschre-
ven? Voorkeur voor 
geestelijke begeleiding 
of juist niet? De keuze 
voor begraven of cre-
meren, waar, wie mogen 

erbij zijn, moet het sober 
zijn of juist een groot 
feest?
Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg maakt 
in de praktijk regelmatig 
mee dat nabestaanden 
na een overlijden van 
een dierbare met veel 
vragen en dilemna’s zit-
ten, omdat onbekend is 
wat de wensen zijn van 
de overledene. Daarom 
organiseren wij op 5 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur  
in de Tuin van Kapitein 
Rommel, tegenover 
station Castricum in 
Castricum, een uitburge-
ringsbijeenkomst. Daarin 
wordt gesproken over 
de keuzes die gemaakt 
kunnen worden en hoe 
deze vervolgens een 
plekje kunnen krijgen in 
de ‘uitburgeringsbox’. 
U bent van harte welkom 
en kunt zich aanmelden 
telefonisch (0255-
517452) of per mail 
info@aliceloeters.nl. 
Deelname is gratis.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

CastriCUm
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

drieHUis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

ijmUideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433 O.N.T., Leidsevaartweg 99, 

2106 AS, Heemstede, 
023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de kwast door aan een collega

Kees Kalkman

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Afke Spaargaren gaf de 
kwast vorige maand door 
aan collega-kunstenaar 
Kees Kalkman. Kees vertelt: 
‘‘De voortreffelijke regeling 
voor vervroegde uittreding 
in de gezondheidszorg 
maakte het mij mogelijk 
om vanaf mijn 58e met 
tekenen en schilderen se-
rieus aan de slag te gaan. 
Eind 2007 betrok ik een 
bescheiden atelier in oud 
Velsen, in 2009 werd ik lid 
van de beroepsvereniging 
voor beeldend kunstenaars 
Kunst Zij Ons Doel (www.
kzod.nl) in Haarlem en in 
2011 van het Kunstenaars 
Collectief Velsen. Fijn om 
‘collega’s’ te ontmoeten en 
gelegenheid tot exposeren 
te hebben. 
Ik werk projectsgewijs. De 

projecten lopen in de tijd 
gezien vaak naast elkaar 
en kunnen zich over meer-
dere jaren uitstrekken. 
Een project dat mij de laat-
ste jaren het meest intensief 
bezighoudt is de drukselse-
rie naar aanleiding van de 
wonderverhalen van de 
16e eeuwse rabbi Löw en 
zijn schepping de golem.
Ooit bezocht ik de joodse 
begraafplaats in Praag, 
waar het graf van rabbi 
Löw is. Ik kocht een boekje 
met verhalen over zijn mi-
raculeuze verrichtingen en 
een klein beeldje van de 
golem. Vervolgens bracht 
een workshop over de 
druksels van Hendrik Werk-
man me op het idee om in 
navolging van zijn druksels 
bij de Chassidische verha-

len een serie druksels bij 
de verhalen over rabbi Löw 
te maken. In de paar jaar 
dat ik ermee bezig ben zijn 
er 12 gereed en resten er 
nog 6. De verhalen heb 
ik vertaald. Het bijbeho-
rend druksel verbeeldt in 
één compositie het hele 
verhaal. Cruciale gebeur-
tenissen krijgen binnen de 
compositie een extra ac-
cent. Gaande de rit is het 
leuk te merken hoe veran-
deringen in aanpak hun 
plek opeisen: meer details, 
meer kleuren, meer ac-
centuering van de afzon-
derlijke scènes omdat ik 
besloten heb de scènes in 
de boekjes, die ik van de 
verhalen maak, ook tussen 
de tekst te plaatsen. Als alle 
druksels gereed zijn zullen 
alle verhalen in één band 
ingebonden worden: 18 
druksels aan de wand en 
een dik boek op tafel!’’

Kees Kalkman geeft de 
kwast door aan John 
van de Goorbergh in 
IJmuiden.

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Schoutenstraat 26  Alkmaar
Tel.: 072 5116000

Wij geven ook 
kleding op zicht mee

HEEL VEEL 
AANBIEDINGEN

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur (geen koopavond/zondag)

Podotherapie Beverwijk
onder andere voor:

Podotherapie-beverwijk.nl

- Steunzolen
- Sportzolen
- Slippers met eigen voetbed
- Loopanalyse
- Ingegroeide teennagels

Eigen risico niet van toepassing. 
Geen verwijzingen van uw (huis)arts nodig.
Vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen



Bijna 17 procent van alle 
nieuwe fietsen is elektrisch

Uit cijfers van BOVAG, RAI 
Vereniging en GfK Retail 
and Technology blijkt dat 
het aandeel van elektrische 
fietsen in de totale verkoop 
van nieuwe tweewielers af-
gelopen jaar is gestegen 
tot 16,9 procent. In 2011 
bedroeg dat aandeel nog 
15,1 procent. Bij de vak-
handel was vorig jaar zelfs 
een op de vijf nieuwe fiet-
sen een elektrische.

In 2012 werden 1.035.000 
nieuwe en 680.000 twee-
dehands fietsen verkocht 
in Nederland. Dat is een 
daling van respectievelijk 
13,6 en 0,9 procent ten 
opzichte van 2011. Van 
de nieuwe exemplaren wa-
ren er 175.000 voorzien 
van elektrische traponder-
steuning en ruim 81 pro-
cent werd geleverd door 
de vakhandel. Daarmee 
waren de “e-bikes” goed 
voor 20,8 procent van alle 

nieuwe fietsen binnen dit 
verkoopkanaal, terwijl het 
aandeel in 2011 nog 18,5 
procent bedroeg.

Internetverkopen
Opvallend is dat de afzet 
van nieuwe fietsen via in-
ternet in 2012 daalde ten 
opzichte van het jaar er-
voor. In 2011 werden nog 
93.000 nieuwe tweewielers 
via het wereldwijde web 
verkocht, maar in 2012 
waren dat er 86.000. Qua 
elektrische fietsen zakte de 
internetverkoop van 9.000 

De Canon van de Gerontologie
De Canon Gerontologie 
(www.canongerontolo-
gie.nl) voorziet een groot 
publiek van betrouwba-
re informatie over het pro-
ces van ouder worden en 
doorbreekt daarmee my-
then over het ouder wor-
den. Nog te vaak worden 
ouderen vooral in verband 
gebracht met stijgende 
kosten voor de samenle-
ving, terwijl velen van hen 
door hun rijke kennis en 
ervaring een waardevol-
le bijdrage kunnen leveren 
voor de samenleving.
Dankzij de inzet van 35 
wetenschappers van zeven 
universiteiten en drie we-
tenschappelijke instituten 
in Nederland is de canon 
een betrouwbaar en toe-
gankelijk naslagwerk voor 
iedereen die in het ouder 
worden is geïnteresseerd, 
in het bijzonder studenten, 

beleidsmakers, journalis-
ten en onderzoekers, en 
zorgprofessionals.

Ouder worden is een pro-
ces met veel aspecten, die 
binnen de canon geordend 
zijn in vijf domeinen: 
Lichaam (biologie van het 
ouder worden), onder re-
dactie van Giel Bosman, 
universitair docent bioche-
mie UMC Radboud, Nijme-
gen. 
Individu (psychologie van 
het ouder worden), onder 
redactie van Nan Stevens, 
universitair hoofddocent 
Radboud Universiteit, en 
emeritus hoogleraar toe-
gepaste sociale gerontolo-
gie VU, Amsterdam. 
Samenleving (sociolo-
gie van het ouder wor-
den), onder redactie van 
Marja Aartsen, universi-
tair docent sociale geron-

tologie VU, Amsterdam en 
Kees Knipscheer, emeritus 
hoogleraar sociale geron-
tologie VU, Amsterdam 
Geheugen (cognitieve ver-
oudering), onder redactie 
van Martin van Boxtel, arts 
en universitair hoofddo-
cent vakgroep psychiatrie 
en neuropsychologie van 
de Universiteit Maastricht. 
Gezondheid (epidemiolo-
gie van het ouder worden), 
onder redactie van Dorly 
Deeg, hoogleraar epidemi-
ologie van veroudering. 

Het idee voor de Canon 
ontstond in 2009, en is 
door vier initiatiefnemers 
van verschillende partijen 
in Nederland verder ont-
wikkeld; Paul van der Kooij 
(Vilans), Marja Aartsen 
(VU), Boudewijn Chorus 
(SWP/Geron) en Ria Wij-
nen (NVG).

Laat de 
bermen 
bloeien!

Landschap Noord-Holland 
vraagt de Noord-Holland-
se bermbeheerders om 
bloemen te laten staan en 
niet te vroeg te maaien. 
Daarmee wordt de pro-
vincie aantrekkelijker voor 
vlinders en bijen. Het gaat 
niet goed met bijen en 
vlinders. Het gebrek aan 
bloemen met hun nectar 
is één van de oorzaken. 
Ook graslanden en gazons 
kunnen veel bloemrijker.
Hoewel laat begonnen, is 
de lente nu echt van start 
gegaan. Dat betekent dat 
veel bloemen het land-
schap gaan kleuren. Berm- 
en graslandbeheerders 
kunnen op een makkelijke 
manier vlinders en bijen 
helpen door even niets te 
doen. Vaak worden bloe-
men te vroeg gemaaid. Er 
zijn volop voorbeelden van 
bloemrijke bermen die in 
mei al worden gemaaid.  
Landschap Noord-Holland 
roept daarom op om bloe-
men te laten staan en pas 
na juli te maaien. Het is 
ook verstandig een deel 
van de berm het hele jaar 
niet te maaien. Insecten 
gebruiken namelijk plan-
ten als overwinteringsplek. 
Bijkomend voordeel van 
minder maaien: het levert 
een financiële besparing 
op. Iets dat in deze tijd van 
bezuinigingen goed uit-
komt.

Knoopkruid met zandoogje

Nog twee excursies 
in de Hempolder

De Hempolder bij Uitgeest 
is een geweldige plek als 
u weidevogels wilt zien. U 
kunt ze daar op zondag 2 en  
zaterdag 15  juni met gids 
Theo de Wit van 10.00 tot 
12.00 bekijken. De laatste 
mogelijkheden dit seizoen.
Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.gaatu-
mee.nl  Voor meer informa-

tie kunt u bellen met 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren).
Men adviseert u waterdicht 
schoeisel te dragen en een 
verrekijker mee te nemen. 
Verzamelen bij de werk-
schuur de Dodde, Hemweg 
1 in Akersloot, vlakbij het 
gehucht Klein Dorregeest, 
achter Motel Akersloot.

Ook de kuifeend broedt in de Hempolder (foto: Henk van 
Bruggen)

Vrijwilliger gezocht 
voor informatiepunt

De beheerder van land-
goed Leyduin in Heem-
stede, Landschap Noord-
Holland, is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het 
informatiepunt de Kakelye 
op de buitenplaats Leyduin 
in Heemstede. De werk-
zaamheden bestaan voor-
al uit het bij toerbeurt om 
de week ’s morgens ope-
nen van het gebouwtje op 
doordeweekse dagen en 
aan het eind van de dag 
weer afsluiten. Een tweede 
vrijwilliger verzorgt dan de 
andere week deze klus.
In 2006 is de voormalige 
appelschuur van de buiten-
plaats Leyduin helemaal 
opgeknapt en opnieuw 

ingericht. In het gebouwtje 
geeft Landschap Noord-
Holland informatie over 
de cultuurhistorie en de 
natuur van de landgoede-
ren Leyduin, Vinkenduin en 
Woestduin. Er liggen fol-
ders met wandelroutes om 
mee te nemen.
Elk weekend zorgt de bos-
wachter dat het gebouw 
open is voor het publiek. 
De rest van de week heeft 
hij geen tijd om hiervoor 
te zorgen. Deze klus wordt 
door vrijwilligers gedaan. 
Heeft u interesse en wilt u 
meer weten? Dan kunt u 
contact opnemen met bos-
wachter Ron Dam: 023-
5848052/06-53496008.

Informatiepunt Kakelye bij buitenplaats Leyduin (foto: Il-
se Miedema)

stuks in 2011 naar 6.000 
vorig jaar. De consument 
lijkt voor de aankoop van 
dit technisch complexe pro-
duct niet over één nacht ijs 
te gaan en heeft behoefte 
aan het persoonlijke advies 
van een fietsspecialist. De 
gemiddelde aanschafprijs 
per fiets via internet steeg 
wel met ruim 20 procent 
tot 392 euro, terwijl de 
gemiddelde tweewieler bij 
de fietsspecialist vorig jaar 
voor 964 euro werd ver-
kocht; 0,4 procent meer 
dan in 2011.



Unieke nieuwe meubelen en 
ruitersport bij de Oude Woonstal

 Nu tegen extra scherpe prijzen

Diegene die nu bezig is 
met een verandering van 
meubelen in huis, kan 
goed terecht bij De Oude 
Woonstal in Castricum. 
Er is een nieuwe collectie 
meubelen aangekomen 
met allerlei soorten ban-
ken, tafels en stoelen. Hier-
bij zijn zeer unieke stukken 
te vinden, zoals een stoere 
bank met verstelbare relax-
functie. ‘Heerlijk wanneer 
je even de voetjes omhoog 
wilt’, aldus eigenaar Fred 
de Ridder. Maar denk ook 
aan gave kloostertafels, 
een bank bekleed met 
koeienhuid en grote kris-
tallen kroonluchters. Al 
deze woonartikelen zijn nu 
flink afgeprijsd tot maar 
liefst 50 procent korting. 
Fred: ‘’Wanneer er weer 
ruimte is, krijgen wij weer 

nieuwe meubelen aange-
leverd. Wij hebben name-
lijk het voornemen om met 
onze woonafdeling tot aan 
het eind van het jaar met 
aangepaste openingstijden 
open te blijven. Hierbij zul-
len we diverse spetterende 
acties op de meubels heb-
ben, dus hou ons in de 
gaten!’’
Tot eind juni zal de ruiter-
sportafdeling open blij-
ven. ‘’De artikelen voor 
het paard zijn inmiddels 
uitverkocht, maar de rui-
ter kan nog heel goed bij 
ons terecht’’, aldus Astrid 
Beentjes. ‘’Zo hebben wij 
nog een ruime voorraad 
schoeisel, rijbroeken en 
bovenkleding.’’ Hier-
bij geldt: 1 artikel 50% 
korting, 2 artikelen 60% 
korting en 3 artikelen of 

meer 70% korting. Na 30 
juni zal Astrid Beentjes een 
doorstart met de ruitersport 
maken onder de naam Trix 
Sports. Dit bedrijf zal zich 
specialiseren in maatwerk 
leren rijlaarzen, maatwerk 
zadels en hoofdstellen. 
‘’De showroom is op het-
zelfde adres, maar ik werk 
ook op locatie’’, aldus As-
trid. ‘’De eerste aanvragen 
stromen binnen, dus ik kijk 
vol enthousiasme naar de 
toekomst!’’

Nieuwsgierig gewor-
den? 
Kom snel langs! Open: 
woensdag tot en met zater-
dag 10.00 tot 17.00 uur.
De Oude Woonstal – Cas-
tricummerwerf 16 – Cas-
tricum – 0251-673639 
– www.deoudewoonstal.nl.

Wie is wie ook alweer?
Deze foto kregen we van Wil van de Velde. Zij vond dit mooie plaatje bij het uit-
zoeken van de foto’s van haar moeder. Het is een foto van de klas van haar vader, 
Hans Ooms. Hij werd geboren op 8 januari 1922 in Castricum en deze foto is 
gemaakt in 1939. Het is volgens Wil de Winterschool in Beverwijk. Wil: ,, Vroeger 
had je winterscholen voor land- en tuinbouwers, zomers waren ze te druk om naar 
school te kunnen gaan.’’ Haar vader Hans staat op de achterste rij, vierde van links. 
Hij was van beroep jachtopziender en boswachter in de regio Castricum, Heems-
kerk en Egmond.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Fietsroutes langs 
stolpboerderijen

Noord-Holland en de 
stolp. De ‘piramide van 
de polder’ is het icoon van 
het Noord-Hollands land-
schap. Er staan zo’n 5.500 
stolpen van Texel tot in de 
Haarlemmermeer. On-
danks de grote waardering 
voor dit agrarisch erfgoed 
staat het voortbestaan van 
de stolp onder druk. 2013 
staat daarom in het teken 
van de stolp. Fietsroutes, 
verhalen, een symposium 
en digitale ontsluiting van 
stolpen in de Streetmuse-

um-app leiden bewoners, 
bezoekers en bewon-
deraars van het Noord-
Hollands landschap en 
erfgoed langs de stolpen. 
De piramidevormige da-
ken van de stolpboerde-
rijen markeren al eeuwen 
de polders en dorpen van 
Noord-Holland en geven 
de provincie een eigen, 
herkenbaar silhouet. Met 
de schaalvergroting in de 
landbouw werd de stolp 
te klein. Het boerenbedrijf 
groeide en werd in nieuwe, 

grote schuren onderge-
bracht. Stads- en dorpsuit-
breidingen en aanleg van 
wegen deden de rest. Vele 
stolpen werden gesloopt. 
De meeste van de overge-
bleven stolpen kregen een 
woonfunctie. 
 
Fietsroutes
Voor bewoners en bezoe-
kers van Noord-Holland 
zijn drie speciale stolpen 
fietsroutes rond Hoorn, 
Medemblik en Schagen 
samengesteld. Het fiets-
routeboekje geeft achter-
grondinformatie over de 
stolpen en  is net als de 
UITwaaier, de zomeragen-
da van Noord-Holland, 
verkrijgbaar bij de biblio-
theken, boekhandels, mu-
sea, VVV’s en campings 
in Noord-Holland. Voor 
meer informatie  en de af-
haaladressen kijk op www.
jaarvandestolp.nl. 

De fietsroutes zijn ook te 
bekijken op www.oneindig-
noordholland.nl.

De Oude Woonstal
Castricummerwerf 16
Castricum

t. 0251-673639
www.deoudewoonstal.nl
info@deoudewoonstal.nl

Wo t/m Za. van 10.00 - 17.00 uur

   OPHEFFINGS

TOT 50% KORTING OP 

UITVERKOOP

WOONARTIKELEN
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Maatregelen tegen inbraak

Voorlichtingsavonden 
Hoe kun je inbraak voorkomen? 
Waarom moet je altijd aangifte 
doen? Dat is te horen op voor-
lichtingsavonden in Santpoort-
Noord en -Zuid op 3 en 10 juni. 
Meld u aan!

De vakantieperiode is voor veel 
mensen een fijne tijd. Helaas slaan 
dan ook inbrekers vaak hun slag. 
Gemeente Velsen en de politie 
spannen zich in om woninginbra-
ken te voorkomen en inbrekers op 
te sporen. Hoe meer mensen daar-
aan meewerken, hoe beter het is, en 
hoe veiliger de wijk wordt.

Het wijkteam van Santpoort orga-
niseert twee voorlichtingsavonden 
over de preventie van  woningin-
braken voor de bewoners uit Sant-
poort-Noord en -Zuid. U krijgt te 
horen hoe belangrijk het is om een 
inbraak(poging) te melden bij de 
politie en hoe u dat het beste kunt 

doen. Verder komt er een ex-inbre-
ker aan het woord, die vanuit zijn 
‘vakkennis’ tips geeft over de be-
veiliging van uw woning. Na afloop 
is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

Er zijn twee bijeenkomsten waar 
u zich voor kunt aanmelden. Op 
maandag 3 juni in Dorpshuis Het 
Terras, Santpoortse Dreef 1 in Sant-
poort-Noord, van 20.00 tot 22.00 
uur. Aanmelden bij Marian Huls-
bergen van Woningcorporatie Ken-
nemerhave op tel.nr. 0255-546970 
of via e-mail aan m.hulsbergen@
kennemerhave.nl. 

Op maandag 10 juni in ’t Bredere 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 
in Santpoort-Zuid, ook van 20.00 
tot 22.00 uur. Aanmelden bij San-
dra Blesing van Woningbedrijf Vel-
sen op tel.nr 0255-566583 of via e-
mail aan s.blesing@wbvelsen.nl.

Woensdag 22 en donderdag 23 mei hebben medewerkers van de fa. Yalp op 
het Brakland in Oud-IJmuiden een flink speeltoestel geplaatst. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Dag van de Bouw op 1 juni
Op zaterdag 1 juni 2013 is het de 
Dag van de Bouw. Het publiek kan 
dan allerlei Nederlandse bouw-
werken bezichtigen. Zo ook het 
stadhuis van Velsen dat momen-
teel wordt verbouwd.

Tussen 10.00 en 16.00 uur is ieder-
een van harte welkom om de verbou-
wing met eigen ogen te komen be-
kijken. Tijdens de Dag van de Bouw 
worden in heel Nederland bouwwer-

ken opengesteld voor publiek. Men-
sen kunnen een kijkje nemen in ge-
bouwen die opgeknapt worden en in 
nieuwbouwprojecten. Dit jaar is ook 
het stadhuis van Velsen (Dudok) on-
derdeel van het programma. Aan-
nemer BAM zet de deuren één dag 
open. 

Het is de achtste keer dat de Dag van 
de Bouw plaatsvindt. Meer informa-
tie op www.dagvandebouw.nl. 

‘Get creative and win’

Winkeliersactie in Velsen
Creatieve geesten die een mooie 
‘street art’ tekening maken, kun-
nen kaarten winnen voor Dance 
Valley (3 augustus) of Dutch Val-
ley (10 augustus). De winkeliers 
van Velsen doen mee aan de actie, 
die loopt van 27 mei tot 20 juni.

De deelnemende winkeliers hebben 
een formulier dat kan worden ge-
bruikt om een ‘street art’ tekening 
te maken. Het allerbeste ontwerp 
wordt op 3 augustus als decorwand 
geplaatst tijdens Dance Valley zodat 
iedereen het kan zien. De formulie-
ren zijn breed verspreid in IJmuiden, 
Driehuis en Velserbroek. Inlever-
adressen zijn aan de Lange Nieuw-
straat/Velserhof: Mara Home, DNM, 
Wilms Floet; Kennemerlaan: Abelia, 
Kaasmarkt; Velserbroek en Driehuis: 
Bloemsierkunst Rob v.d. Berg. Digi-
tale inzendingen kunnen worden ge-
maild naar prijsvraag@velsen.nl.

Velsen wil de evenementen in de ge-
meente inzetten voor promotie en 
om de economie te steunen. Daartoe 
heeft zij MKB IJmond, Horeca Ne-

derland afdeling Velsen en de winke-
liersvereniging IJmuiden in contact 
gebracht met de organisator UDC 
van Dance Valley en Dutch Valley. 
Hieruit is onder andere deze actie 
voortgekomen. De winkeliers in Vel-
sen werken er graag aan mee. 
De actie loopt van 27 mei tot 20 ju-
ni. De winnaar wordt 2 juli bekend-
gemaakt.

Informatie over de festivals en ver-
koop van tickets staat op www.
dancevalley.com en www.dutchval-
leyfestival.com. Meer informatie 
over wat er te doen is in Velsen staat 
op www.toerismevelsen.nl.

Vrije inloop en vragen stellen over 
het voorontwerp bestemmingsplan 
HOV-tracé – op maandag 10 juni 
van 19.00 tot 21.00 uur staan de 
deuren van het projectbureau HOV 
open voor alle belangstellenden.

De gemeente werkt samen met de 
provincie Noord-Holland aan de rea-
lisatie van de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) verbinding van Haar-
lem naar IJmuiden. Voor het stuk tus-
sen de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden is een be-
stemmingsplan opgesteld, omdat de 
aanleg van een HOV-tracé op dit ge-
deelte niet overal rechtstreeks is toe-
gestaan vanwege de huidige bestem-
ming. Een groot gedeelte van het be-
doelde tracé heeft nu een spoorbe-

stemming. Dit moet grotendeels ge-
wijzigd worden in de bestemming 
Verkeer-Openbaar vervoer. Het be-
stemmingsplan is een planologische 
vertaling van de eerdere tracékeuze 
van de raad uit 2008 en de ontwerpen 
voor de deeltracés 4, 5 en 6. Deze zijn 
al in de inspraak geweest en ook vast-
gesteld door het college.

Wie nadere informatie over het be-
stemmingsplan wil hebben, kan op 
maandag 10 juni van 19.00 tot 21.00 
uur terecht op het projectbureau van 
het HOV (Zeeweg 1 in IJmuiden). Be-
langstellenden hebben de mogelijk-
heid om vrij in te lopen en vragen met 
betrekking tot het bestemmingsplan 
te stellen. Het ontwerp bestemmings-
plan kunt u raadplegen op www.vel-
sen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorontwerp Bestem-
mingsplan HOV-tracé
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VNHG in Beeckestijn
Op vrijdag 24 mei 2013 kwamen 
ruim vijftig burgemeesters en 
wethouders uit Noord-Holland bij 
elkaar in het Tata Steelstadion in 
Velsen.

Burgemeester Weerwind en wet-
houder Baerveldt ontvingen hun col-
lega’s voor de jaarvergadering van 
de Vereniging van Noord-Holland-
se Gemeenten (VNHG). Het thema 
‘De schaal van het openbaar bestuur’ 
werd ingeleid door Commissaris van 

de Koningin de heer Remkes en ge-
deputeerde mevrouw Sweet. Daarna 
spraken de aanwezigen over de ver-
schillende vormen van samenwer-
king tussen gemeenten in Noord-
Holland.

Op de foto een aantal bestuurders 
tijdens het middagprogramma op 
de buitenplaats Beeckestijn waar zij 
werden ontvangen door Karel Neu-
kirchen namens het Stichtingsbe-
stuur. (foto: Reinder Weidijk)

Werk Reigersbossenlaan
Tussen maandag 27 mei en en 14 
juni wordt gewerkt aan de bestra-
ting en inrichting van de Reigers-
bossenlaan in Zeewijk. Het ver-
keer wordt met borden omgeleid. 

De firma Kreeft Infra BV is op maan-
dag 27 mei begonnen met werk-
zaamheden aan de Reigersbossen-
laan in Zeewijk, IJmuiden. Het asfalt 
wordt verwijderd en er komt bestra-
ting voor terug. Dit werk loopt vanaf 
halverwege de kruising met het Bra-
menvlak tot de Dennekoplaan. In de 
kruising Reigersbossenlaan / Bra-
menvlak komt een plateau en voor 
de huizen van Reigersbossenlaan 2 
tot en met 16 (aan de even kant) wor-
den parkeervakken aangebracht.

De bewoners van het Bramenvlak 

kunnen hun woning bereiken en ver-
laten via de omleiding die op de Den-
nekoplaan staat aangegeven. Zij heb-
ben een brief gekregen van de ge-
meente Velsen met een kaartje van 
het werkgebied en de rijroute.

Huisvuil moet buiten het werkge-
bied worden neergezet. Wie dat echt 
niet zelf kan doen of regelen, kan een 
beroep doen op het personeel van de 
aannemer. Ook auto’s moeten buiten 
het werkgebied worden geparkeerd. 
De werkzaamheden duren ongeveer 
drie weken.

Voor technische informatie tijdens 
de werkzaamheden is de projectbe-
geleider, de heer H. Kok, te bereiken-
via 0255-567200, of de projectleider, 
mevrouw N. Zeeuw, 0255-567200.

Noordzeekanaalgebied in 2040

Economische motor 
ontwikkelen
Het Noordzeekanaalgebied ge-
zamenlijk verder ontwikkelen als 
de economische motor van de 
Metropoolregio Amsterdam, met 
voldoende ruimte voor wonen, 
groen en recreatie en de haven 
– dat willen de colleges van Am-
sterdam, Beverwijk, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, Velsen en 
Zaanstad en de provincie Noord-
Holland.

Deze ambitie, met de naam Visie 
Noordzeekanaalgebied 2040, heb-
ben de genoemde colleges en de pro-
vincie op 21 mei vastgesteld. Ook het 
rijk is bij de opstelling van de visie 
betrokken.

De Visie NZKG 2040 houdt in, dat 
de gemeenten en de provincie wil-
len dat de verschillende kwaliteiten 
in het gebied niet met de rug naar el-
kaar toestaan, maar juist met elkaar 

worden verbonden en verweven. Zo 
kan er een zo groot mogelijke bijdra-
ge worden geleverd aan de verbete-
ring van de internationale concur-
rentiepositie van de Metropoolregio 
Amsterdam.

De visie werd tijdens een persconfe-
rentie toegelicht. Wethouder Arjen 
Verkaik van Velsen verklaarde: ‘De 
gemeente Velsen onderschrijft de 
visie NZKG 2040 van harte. De toe-
komst ligt bij een slimme, duurzame 
en compacte haven.’

De complete tekst van zijn verkla-
ring staat op www.velsen.nl. De visie 
NZKG 2040 zal – na bespreking en 
besluitvorming in raden en staten – 
in de tweede helft van dit jaar uitge-
werkt worden in een Agenda Noord-
zeekanaalgebied 2040. Die agenda 
zal via de colleges ter consultatie aan 
raden en staten worden voorgelegd.

Telstar Street League
In juni gaat de Telstar Street 
League weer van start. Het voet-
baltoernooi voor jongens én 
meisjes van 12 tot 16 jaar bevor-
dert ook de leefbaarheid in de 
wijken. De inschrijving begint op 
12 juni.

Dit jaar zijn er vier voorrondes in 
verschillende wijken in Velsen. De 
voorrondes zijn op vier woensdagen, 
steeds om 17.00 uur, en beginnen op 
12 juni. Inschrijving is gratis en kan 
bij de jongerenwerkers van Buurt-
sport of via internet. 

Er liggen fraaie prijzen klaar voor de 

winnaars, maar ook voor alle deel-
nemers. Informatie en inschrijving 
op www.telstarstreetleague.nl en op 
facebook.com/TelstarStreetleague.

Zelfs bondscoach Louis van Gaal 
is onder de indruk van de Street 
League, zo vertelde hij tijdens zijn 
recente bezoek aan Telstar. 

Het evenement wordt georganiseerd 
door de maatschappelijke stich-
ting Telstar Thuis in de Wijk sa-
men met het jongerenwerk, Buurt-
sport, SportSupport, Woningbedrijf 
Velsen, wooncorporatie Kennemer-
have en AWV Eigen Haard.

Perspectiefnota 2013
Keuzes voor de raad, doorwerken 
aan een toekomstbestendig Vel-
sen en een duidelijke koppeling 
met andere belangrijke beleids-
documenten – zo is de Perspec-
tiefnota 2013 van de gemeen-
te Velsen te typeren. Het college 
heeft de nota vastgesteld en aan-
geboden aan de raad.

In de Perspectiefnota 2013 wordt de 
toekomst van Velsen geschetst op 
basis van de Visie op Velsen 2025 
en de Strategische Agenda 2013-
2016. Daarin staan vier prioriteiten: 
IJmond, innovatieve regio; IJmui-
den, de interessante stad; Er zit 
energie in Velsen!; en Avontuurlij-
ke kust en groen. Daaruit krijgt de 
raad acht keuzes voorgelegd. In de-
ze keuzes zijn geen nieuwe motto’s 
opgenomen, maar werkt het colle-

ge door aan een Velsen dat klaar is 
voor de toekomst. Belangrijke exter-
ne ontwikkelingen in de komende ja-
ren zijn de drie decentralisaties: de 
Participatiewet (werk), de Algeme-
ne wet bijzondere ziektekosten en 
de Jeugdzorg. Daarnaast oriënteert 
Velsen zich intensief op de econo-
mische samenwerking met verschil-
lende partners – zowel in de regio 
IJmond als met Amsterdam. 

Het meerjarenperspectief van de ge-
meente Velsen laat zien dat er spra-
ke is van een sluitende meerjarenbe-
groting. Velsen is financieel gezond 
en dat is verheugend in een tijd dat 
gemeenten het zwaar hebben op dat 
vlak. Nog voor de zomer van 2013 zal 
de raad zich over de perspectiefno-
ta buigen. De nota staat op www.vel-
sen.nl. 
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Wijkplatforms
In de gebieden waar de ontwikkelingen 

in Stadspark plaatsvinden, zijn de  

volgende wijkplatforms actief:  

IJmuiden-Noord en Zee- en Duinwijk. 

Voor vragen over de betrokkenheid van 

de wijkplatforms kunt u terecht bij  

Johan Zwakman (IJmuiden-Noord) of 

Ina de Vos (Zee- en Duinwijk).

zeeduinwijk@wijkplatformsvelsen.nl

ijmuidennoord@wijkplatformsvelsen.nl

http://www.wijkplatformsvelsen.nl/

Even voorstellen; Marcus Sloog
“Sinds maart 2012 ben ik project-
leider van Stadspark IJmuiden. Voor 
de gemeente Velsen heb ik een 
aantal projecten geleid, waaronder 
Oud-IJmuiden West. 

“Ik werk sinds januari 2007 bij 
de gemeente Velsen. Sindsdien 
ben ik bezig geweest op het 
gebied van stadsvernieuwing en 
gebiedsontwikkeling. Door samen 

te werken met verschillende  
partijen aan heel verschillende 
projecten heb ik ervaring als 
projectleider opgedaan op het 
gebied van ruimtelijke projecten. 
Mijn uitgangspunt is altijd dat we 
zoeken naar oplossingen om een 
project te realiseren en draagvlak 
creëren.” 

In het zuidelijk deel van het 

Stadspark staat de ontwikkeling van 
een aantal locaties nog open. Het is 
een uitdaging om in deze moeilijke 
tijd woningbouw te realiseren. De 
voortgang van de woningen in het 
noordelijk deel van het Stadspark 
aan de Grahamstraat toont aan dat 
het wel mogelijk is. Dit project laat 
zien dat we met meerdere partijen 
samenwerken aan een gezamenlijk 
belang.” 

Planning 2013
In 2013 worden de woningen aan de Grahamstraat gerealiseerd 
(fase 4). Aansluitend wordt gestart met het inrichten van de 
beide parken.  

Planning 2014 en verder
In de eerste helft van 2014 wordt de inrichting van de open- 
bare ruimte aan beide zijden van het park verder afgemaakt. 
Ook worden nieuwe speelterreinen aangelegd. Over de 
voortgang van de laatste fase (fase 5) is nu nog niets te zeggen.

Locatie voormalige Bethlehemkerk
De locatie van de kerk die afgebrand is en de direct aan-
grenzende schoollocatie vallen buiten de afspraken van de 
gemeente en DuraVermeer over het Stadspark. 
Deze kerk is privé eigendom en kan daarom niet binnen dit 
project benoemd worden als een aparte fase. Inmiddels zijn  
de restanten van de kerk en de pastorie volledig gesloopt.

Hondenuitlaatplek 
Ook in de gemeente Velsen is hondenpoep een grote bron  
van ergernis. Daar heeft de gemeente heldere (gedrags)regels 
voor: het hondenbeleid. Daarin staat dat er in het Stadspark 
een aantal uitlaatplekken zijn aangewezen, namelijk een 
permanente plek aan het Gijzenveltplantsoen en een 
permanente aan de Kompasstraat. 

Nu de bouw van 28 hofwoningen begonnen is, is de tijdelijke 
hondenuitlaatplek opgeheven. De folder over het honden- 
beleid, de kaart van de uitlaatplekken én de exacte locatie 
in het Gijzenveltplantsoen kunt u vinden op www.velsen.nl.

Het Stadspark is een project  
van Gemeente Velsen in samen- 
werking met DuraVermeer. 
In 2006 is gestart met de bouw. 

Het project is verdeeld in ver-

schillende deelgebieden, die  

gefaseerd worden gerealiseerd. 

Het bouwprogramma bestaat uit 

eengezinswoningen, een woon-

toren met huurappartementen  

en herhuisvesting voor de  

Kompasschool met daarboven 

appartementen. Er zijn twee  

typen eengezinswoningen; de 

hofwoningen met een tuin rond-

om een parkeerhof en de park-

woningen met terrassen als  

buitenruimte.

De volgende deelgebieden 
zijn al gerealiseerd
-  Deel 1: 19 hofwoningen 

-  Deel 2: 60 appartementen 

 + 20 parkwoningen

-  Deel 3: school  

 + 32 appartementen

Op dit moment wordt 
gerealiseerd
-  Deel 4: 28 hofwoningen

Nog te realiseren
-  Deel 5: 20 parkwoningen 

 + 24 hofwoningen 

Daarnaast wordt er ook gewerkt 

aan de openbare ruimte, zoals 

de herinrichting van het Moer- 

bergplantsoen, het Gijzenvelt-

plantsoen en de nieuwe inrich-

ting van de parken ten noorden 

en ten zuiden van de Planeten-

weg. Als laatste zal de herinrich-

ting van de Radarstraat plaats-

vinden. 

Op dit moment stelt het econo-
misch tij de Nederlandse bouw-
wereld ernstig op de proef. Toch 
is het Dura Vermeer en Gemeen-
te Velsen gelukt om te starten 
met de geplande woningen aan 
de Grahamstraat (fase 4). In  
december 2012 hebben we de 
eerste paal hier-voor geslagen. 
Dit betekent dat binnen afzien-
bare tijd de noordzijde van het 
stadspark afgerond is en in ge-
bruik genomen kan worden  
zoals het Stadspark bedoeld is.  
Een plek in het groen om te  
wonen en te verblijven! 
In dit voortgangsbericht stelt 
de nieuwe projectleider van het 
Stadspark zich voor en informe-
ren wij u over onder de ontwik-
kelingen aan de noordzijde van 
het Stadspark zoals de bouw  
van de woningen aan de Gra-
hamstraat en de aanleg van het 
park. In het eerste kwartaal van 
2014 moet het mogelijk zijn om 
daar van het groen te genieten. 
Voor de duur van de bouw is  
er een aantal tijdelijke speel- 
toestellen geplaatst. Ook over de 
plannen rond de skatebaan en de 
speelplekken hebben wij nieuws.
Met Dura Vermeer willen we 
voortvarend aan de slag om het 
park ook in het zuidelijk deel 
af te ronden zodat daar gebruik 
gemaakt kan worden van groen 
en speelplekken. Over de aanleg 

van de woningen in het zuidelijk 
deel van het Stadpark zijn de  
Gemeente en Dura Vermeer op 
dit moment nog in gesprek.

Inmiddels zijn voor het project 
Stadspark de ontwikkelingen 
ook op Facebook te volgen. Daar-
naast kun u de wijkplatforms  
benaderen met vragen die u 
heeft. Voor nu kan ik met tevre-
denheid vaststellen dat wij de 
vaart erin houden! Het stads-
park heeft alle elementen in  
zich om een unieke woon- en  
verblijfslocatie te worden.

Ik wens huidige bewoners en  
toekomstige bewoners veel 
woongenot!

Voorwoord Ronald Vennik
Van de 28 te bouwen hofwoningen zijn er inmiddels 26 verkocht.  
De eerste bewoners krijgen in oktober 2013 de sleutel. Begin 2014 
worden dan de laatste woningen opgeleverd. 

Stadspark 
In het project Stadspark wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rond het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden. Het laatste voortgangsbericht verscheen in 2010. Inmiddels liggen de wintermaanden 
achter ons. Het lijkt alsof er in die periode weinig gebeurd is in het Stadspark maar achter de schermen is hard 
gewerkt. Inmiddels zijn de contouren van de 28 hofwoningen aan de Grahamstraat al duidelijk zichtbaar. 

Voortgangsbericht mei 2013

Voortgangsbericht Stadspark - mei 2013 

Ronald Vennink (links)  
met Marcus Sloog,  
projectleider Stadspark

Vrtgangs bericht stadspark 2013.indd   2-3 16-05-13   10:50



Wonen 
Fase 4: 28 hofwoningen aan de Grahamstraat. Met het slaan  van de eerste 
paal op 18 december 2012 is de vierde fase van start gegaan. Deze bestaat 
uit 28 zogenaamd ‘hofwoningen’ aan de Grahamstraat. De woningen krijgen 
een achtertuin met aangrenzende berging en worden afgerond in het laatste 
kwartaal van 2013. Alle nieuwe woningen hebben een eigen parkeerplaats 
achter de woningen. Dit betekent dat dit gebied gemeenschappelijk eigendom 
is van de eigenaren van de 28 hofwoningen. De betegelde parkeerplaatsen zijn 
te bereiken via een doorgang tussen de drie gebouwen vanuit de Grahamstraat. 
Van de 28 woningen zijn er nog 2 te koop. 
Meer informatie over de woningen is beschikbaar op www.stadspark-ijmuiden.nl.

Aanleg 
openbaar gebied
Onderdeel van het noordelijk deel 
van het  Stadspark IJmuiden is het 
herinrichten van de weg langs het 
noordelijk deel van het Stadspark 
en de herinrichting van het park. 

De herinrichting van het Moerberg-
plantsoen is gestart in het voorjaar 
van 2012 en is eind 2012 afgerond. 
Er is meteen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om het riool te 
vervangen. Het Moerbergplantsoen 
is een belangrijke schakel in de 
wegenstructuur van IJmuiden, zowel 
voor auto’s als voor fietsers. 
Er mag maximaal 50 km/uur 
gereden worden; daardoor blijven 
de woonwijken en het winkelgebied 
rond het Kennemerplein goed 
bereikbaar voor autoverkeer en is een 
volwaardige verbinding tussen de 
Heerenduinweg en de Kennemerlaan 
ontstaan. 

Park
Het park is in 2014 gereed. Met de  
in-richting van het park wordt gestart 
tijdens de afronding van de bouw van de 
hofwoningen van fase 4. Dit werk begint 
in 2013 en wordt in 2014 opgeleverd. 
Omstreeks dezelfde tijd wordt het 
gebied rondom de Vomar afgemaakt. 
Het pad langs de supermarkt wordt 
opnieuw ingericht zodat het aansluit 
op het parkpad. De skatebaan wordt 
tegelijkertijd vernieuwd. 

Skatebaan 
In het speelplan 2011 staat de skatebaan opgenomen voor renovatie.  
Deze voldoet technisch niet meer, waardoor hij minder wordt gebruikt.  
Samen met de Stichting Skatecultuur wordt gewerkt aan een plan voor de 
renovatie van de skatebaan. Uitgangspunt is een skateplek met verschillende  
elementen op een nieuwe ondergrond.  De skate-elementen zullen bedui-
dend lager zijn dan de half-pipe die er nu staat. De plaats van de skateplek 
zal niet veranderen; deze blijft op de huidige plaats zoals afgesproken in een 
eerdere participatieronde. Er worden glooiingen omheen aangebracht, net 
als in andere delen van het park, zodat de plek er echt onderdeel van wordt. 
De afbeelding geeft een indruk van de nieuwe inrichting.

Speelplek
Ten noorden van de rotonde Planetenweg is een tijdelijke 
speelplek ingericht voor de duur van de bouw. Deze speelplek 
is daar in overleg met de direct omwonenden neergezet. Met 
de definitieve inrichting van het park wordt ook de definitieve 
speelplek ingericht. Dit gebeurt ook aan de zuidzijde van het 
Stadspark.  
De speelplekken worden ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Er komt een deel speciaal voor jonge kinderen (tot 6 jaar) en 
een deel voor oudere kinderen. Over de uiteindelijke inrich-
ting van de speelplekken krijgt u nog nadere informatie.

Park
Oorspronkelijk zou de afronding 
van het park aan de kant van 
het Gijzenveltplantsoen pas 
plaatsvinden na afronding van de 
bouwwerkzaamheden. Omdat de 
situatie in de woningbouw onzeker is 
is nu afgesproken met Dura Vermeer 
om toch te starten met de afronding 
van het park. Aan de zuidkant 
worden de bouwketen verwijderd 
zodat het park – vanaf het punt 
waar het al is ingericht – kan worden 
afgemaakt tot aan de rotonde. Het 
hoofdpad wordt doorgetrokken en 
krijgt aansluitingspaden vanaf het 
Gijzenveltplantsoen. 

Aan de zijde van de Radarstraat 
is op termijn nieuwbouw gepland. 
Daarom zullen niet alle dwarspaden 
doorlopen en worden daar ook 
nog geen bomen aangeplant. Wel 
wordt dit gedeelte zoveel mogelijk 
ingezaaid met gras. 
Een klein gedeelte wordt ingericht 
als bouwterrein voor de aanleg van 
het park. De Radarstraat zal nog 
niet worden heringericht, in verband 
met de woningen die daar nog 
gerealiseerd moeten worden. 

Speelplek
Net als in het noordelijke deel wordt 
de definitieve speelplek aan de zuid-
zijde van het stadspark aangepakt. 
Ook hier worden de speelplekken 
ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Daarbij wordt uitgegaan van variatie 
in leeftijd bij het aanbod van de speel-
toestellen.
 De inrichting van de speelplekken 
moet gelijktijdig met het aanleggen 
van het park plaatsvinden.

Woningen
Aan de zuidkant van het Stadspark staat nog een aantal 
dingen te gebeuren. Het oude schoolpand van het 
Kompas waarin het Islamitisch Cultureel Centrum  (ICC) 
gevestigd was is begin mei gesloopt.  

Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw van de 
Kompasschool staat zijn de woningen gepland uit fase 5. 
De gemeente is hierover met Dura Vermeer in gesprek. 

        

Voortgangsbericht Stadspark - mei 2013 Voortgangsbericht Stadspark - mei 2013 
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Wonen 
Fase 4: 28 hofwoningen aan de Grahamstraat. Met het slaan  van de eerste 
paal op 18 december 2012 is de vierde fase van start gegaan. Deze bestaat 
uit 28 zogenaamd ‘hofwoningen’ aan de Grahamstraat. De woningen krijgen 
een achtertuin met aangrenzende berging en worden afgerond in het laatste 
kwartaal van 2013. Alle nieuwe woningen hebben een eigen parkeerplaats 
achter de woningen. Dit betekent dat dit gebied gemeenschappelijk eigendom 
is van de eigenaren van de 28 hofwoningen. De betegelde parkeerplaatsen zijn 
te bereiken via een doorgang tussen de drie gebouwen vanuit de Grahamstraat. 
Van de 28 woningen zijn er nog 2 te koop. 
Meer informatie over de woningen is beschikbaar op www.stadspark-ijmuiden.nl.

Park
Het park is in 2014 gereed. Met de  
in-richting van het park wordt gestart 
tijdens de afronding van de bouw van de 
hofwoningen van fase 4. Dit werk begint 
in 2013 en wordt in 2014 opgeleverd. 
Omstreeks dezelfde tijd wordt het 
gebied rondom de Vomar afgemaakt. 
Het pad langs de supermarkt wordt 
opnieuw ingericht zodat het aansluit 
op het parkpad. De skatebaan wordt 
tegelijkertijd vernieuwd. 

Skatebaan 
In het speelplan 2011 staat de skatebaan opgenomen voor renovatie.  
Deze voldoet technisch niet meer, waardoor hij minder wordt gebruikt.  
Samen met de Stichting Skatecultuur wordt gewerkt aan een plan voor de 
renovatie van de skatebaan. Uitgangspunt is een skateplek met verschillende  
elementen op een nieuwe ondergrond.  De skate-elementen zullen bedui-
dend lager zijn dan de half-pipe die er nu staat. De plaats van de skateplek 
zal niet veranderen; deze blijft op de huidige plaats zoals afgesproken in een 
eerdere participatieronde. Er worden glooiingen omheen aangebracht, net 
als in andere delen van het park, zodat de plek er echt onderdeel van wordt. 
De afbeelding geeft een indruk van de nieuwe inrichting.

Speelplek
Ten noorden van de rotonde Planetenweg is een tijdelijke 
speelplek ingericht voor de duur van de bouw. Deze speelplek 
is daar in overleg met de direct omwonenden neergezet. Met 
de definitieve inrichting van het park wordt ook de definitieve 
speelplek ingericht. Dit gebeurt ook aan de zuidzijde van het 
Stadspark.  
De speelplekken worden ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Er komt een deel speciaal voor jonge kinderen (tot 6 jaar) en 
een deel voor oudere kinderen. Over de uiteindelijke inrich-
ting van de speelplekken krijgt u nog nadere informatie.

Park
Oorspronkelijk zou de afronding 
van het park aan de kant van 
het Gijzenveltplantsoen pas 
plaatsvinden na afronding van de 
bouwwerkzaamheden. Omdat de 
situatie in de woningbouw onzeker is 
is nu afgesproken met Dura Vermeer 
om toch te starten met de afronding 
van het park. Aan de zuidkant 
worden de bouwketen verwijderd 
zodat het park – vanaf het punt 
waar het al is ingericht – kan worden 
afgemaakt tot aan de rotonde. Het 
hoofdpad wordt doorgetrokken en 
krijgt aansluitingspaden vanaf het 
Gijzenveltplantsoen. 

Aan de zijde van de Radarstraat 
is op termijn nieuwbouw gepland. 
Daarom zullen niet alle dwarspaden 
doorlopen en worden daar ook 
nog geen bomen aangeplant. Wel 
wordt dit gedeelte zoveel mogelijk 
ingezaaid met gras. 
Een klein gedeelte wordt ingericht 
als bouwterrein voor de aanleg van 
het park. De Radarstraat zal nog 
niet worden heringericht, in verband 
met de woningen die daar nog 
gerealiseerd moeten worden. 

Speelplek
Net als in het noordelijke deel wordt 
de definitieve speelplek aan de zuid-
zijde van het stadspark aangepakt. 
Ook hier worden de speelplekken 
ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Daarbij wordt uitgegaan van variatie 
in leeftijd bij het aanbod van de speel-
toestellen.
 De inrichting van de speelplekken 
moet gelijktijdig met het aanleggen 
van het park plaatsvinden.

Woningen
Aan de zuidkant van het Stadspark staat nog een aantal 
dingen te gebeuren. Het oude schoolpand van het 
Kompas waarin het Islamitisch Cultureel Centrum  (ICC) 
gevestigd was is begin mei gesloopt.  

Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw van de 
Kompasschool staat zijn de woningen gepland uit fase 5. 
De gemeente is hierover met Dura Vermeer in gesprek. 
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Wijkplatforms
In de gebieden waar de ontwikkelingen 

in Stadspark plaatsvinden, zijn de  

volgende wijkplatforms actief:  

IJmuiden-Noord en Zee- en Duinwijk. 

Voor vragen over de betrokkenheid van 

de wijkplatforms kunt u terecht bij  

Johan Zwakman (IJmuiden-Noord) of 

Ina de Vos (Zee- en Duinwijk).

zeeduinwijk@wijkplatformsvelsen.nl

ijmuidennoord@wijkplatformsvelsen.nl

http://www.wijkplatformsvelsen.nl/

Even voorstellen; Marcus Sloog
“Sinds maart 2012 ben ik project-
leider van Stadspark IJmuiden. Voor 
de gemeente Velsen heb ik een 
aantal projecten geleid, waaronder 
Oud-IJmuiden West. 

“Ik werk sinds januari 2007 bij 
de gemeente Velsen. Sindsdien 
ben ik bezig geweest op het 
gebied van stadsvernieuwing en 
gebiedsontwikkeling. Door samen 

te werken met verschillende  
partijen aan heel verschillende 
projecten heb ik ervaring als 
projectleider opgedaan op het 
gebied van ruimtelijke projecten. 
Mijn uitgangspunt is altijd dat we 
zoeken naar oplossingen om een 
project te realiseren en draagvlak 
creëren.” 

In het zuidelijk deel van het 

Stadspark staat de ontwikkeling van 
een aantal locaties nog open. Het is 
een uitdaging om in deze moeilijke 
tijd woningbouw te realiseren. De 
voortgang van de woningen in het 
noordelijk deel van het Stadspark 
aan de Grahamstraat toont aan dat 
het wel mogelijk is. Dit project laat 
zien dat we met meerdere partijen 
samenwerken aan een gezamenlijk 
belang.” 

Planning 2013
In 2013 worden de woningen aan de Grahamstraat gerealiseerd 
(fase 4). Aansluitend wordt gestart met het inrichten van de 
beide parken.  

Planning 2014 en verder
In de eerste helft van 2014 wordt de inrichting van de open- 
bare ruimte aan beide zijden van het park verder afgemaakt. 
Ook worden nieuwe speelterreinen aangelegd. Over de 
voortgang van de laatste fase (fase 5) is nu nog niets te zeggen.

Locatie voormalige Bethlehemkerk
De locatie van de kerk die afgebrand is en de direct aan-
grenzende schoollocatie vallen buiten de afspraken van de 
gemeente en DuraVermeer over het Stadspark. 
Deze kerk is privé eigendom en kan daarom niet binnen dit 
project benoemd worden als een aparte fase. Inmiddels zijn  
de restanten van de kerk en de pastorie volledig gesloopt.

Hondenuitlaatplek 
Ook in de gemeente Velsen is hondenpoep een grote bron  
van ergernis. Daar heeft de gemeente heldere (gedrags)regels 
voor: het hondenbeleid. Daarin staat dat er in het Stadspark 
een aantal uitlaatplekken zijn aangewezen, namelijk een 
permanente plek aan het Gijzenveltplantsoen en een 
permanente aan de Kompasstraat. 

Nu de bouw van 28 hofwoningen begonnen is, is de tijdelijke 
hondenuitlaatplek opgeheven. De folder over het honden- 
beleid, de kaart van de uitlaatplekken én de exacte locatie 
in het Gijzenveltplantsoen kunt u vinden op www.velsen.nl.

Het Stadspark is een project  
van Gemeente Velsen in samen- 
werking met DuraVermeer. 
In 2006 is gestart met de bouw. 

Het project is verdeeld in ver-

schillende deelgebieden, die  

gefaseerd worden gerealiseerd. 

Het bouwprogramma bestaat uit 

eengezinswoningen, een woon-

toren met huurappartementen  

en herhuisvesting voor de  

Kompasschool met daarboven 

appartementen. Er zijn twee  

typen eengezinswoningen; de 

hofwoningen met een tuin rond-

om een parkeerhof en de park-

woningen met terrassen als  

buitenruimte.

De volgende deelgebieden 
zijn al gerealiseerd
-  Deel 1: 19 hofwoningen 

-  Deel 2: 60 appartementen 

 + 20 parkwoningen

-  Deel 3: school  

 + 32 appartementen

Op dit moment wordt 
gerealiseerd
-  Deel 4: 28 hofwoningen

Nog te realiseren
-  Deel 5: 20 parkwoningen 

 + 24 hofwoningen 

Daarnaast wordt er ook gewerkt 

aan de openbare ruimte, zoals 

de herinrichting van het Moer- 

bergplantsoen, het Gijzenvelt-

plantsoen en de nieuwe inrich-

ting van de parken ten noorden 

en ten zuiden van de Planeten-

weg. Als laatste zal de herinrich-

ting van de Radarstraat plaats-

vinden. 

Op dit moment stelt het econo-
misch tij de Nederlandse bouw-
wereld ernstig op de proef. Toch 
is het Dura Vermeer en Gemeen-
te Velsen gelukt om te starten 
met de geplande woningen aan 
de Grahamstraat (fase 4). In  
december 2012 hebben we de 
eerste paal hier-voor geslagen. 
Dit betekent dat binnen afzien-
bare tijd de noordzijde van het 
stadspark afgerond is en in ge-
bruik genomen kan worden  
zoals het Stadspark bedoeld is.  
Een plek in het groen om te  
wonen en te verblijven! 
In dit voortgangsbericht stelt 
de nieuwe projectleider van het 
Stadspark zich voor en informe-
ren wij u over onder de ontwik-
kelingen aan de noordzijde van 
het Stadspark zoals de bouw  
van de woningen aan de Gra-
hamstraat en de aanleg van het 
park. In het eerste kwartaal van 
2014 moet het mogelijk zijn om 
daar van het groen te genieten. 
Voor de duur van de bouw is  
er een aantal tijdelijke speel- 
toestellen geplaatst. Ook over de 
plannen rond de skatebaan en de 
speelplekken hebben wij nieuws.
Met Dura Vermeer willen we 
voortvarend aan de slag om het 
park ook in het zuidelijk deel 
af te ronden zodat daar gebruik 
gemaakt kan worden van groen 
en speelplekken. Over de aanleg 

van de woningen in het zuidelijk 
deel van het Stadpark zijn de  
Gemeente en Dura Vermeer op 
dit moment nog in gesprek.

Inmiddels zijn voor het project 
Stadspark de ontwikkelingen 
ook op Facebook te volgen. Daar-
naast kun u de wijkplatforms  
benaderen met vragen die u 
heeft. Voor nu kan ik met tevre-
denheid vaststellen dat wij de 
vaart erin houden! Het stads-
park heeft alle elementen in  
zich om een unieke woon- en  
verblijfslocatie te worden.

Ik wens huidige bewoners en  
toekomstige bewoners veel 
woongenot!

Voorwoord Ronald Vennik
Van de 28 te bouwen hofwoningen zijn er inmiddels 26 verkocht.  
De eerste bewoners krijgen in oktober 2013 de sleutel. Begin 2014 
worden dan de laatste woningen opgeleverd. 

Stadspark 
In het project Stadspark wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rond het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden. Het laatste voortgangsbericht verscheen in 2010. Inmiddels liggen de wintermaanden 
achter ons. Het lijkt alsof er in die periode weinig gebeurd is in het Stadspark maar achter de schermen is hard 
gewerkt. Inmiddels zijn de contouren van de 28 hofwoningen aan de Grahamstraat al duidelijk zichtbaar. 

Voortgangsbericht mei 2013

Voortgangsbericht Stadspark - mei 2013 

Ronald Vennink (links)  
met Marcus Sloog,  
projectleider Stadspark

Vrtgangs bericht stadspark 2013.indd   2-3 16-05-13   10:50
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt 
u mee informatie over vergunningen, burgerza-
ken, buurtbemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruimte, socia-
le zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel dan 
14 0255 of kom langs bij het Klant Contact Centrum 
in het stadhuis. Het KCC is geopend op maandag tot 

en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsver-
gunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 
afspraak maken met één van vakspecialisten via 14 
0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 tot 

17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klach-
ten over discriminatie. Bij het Klant Contact Cen-
trum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen 
waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit for-
mulier kunt u sturen naar Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 
www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 18 mei 2013 
tot en met 24 mei 2013 de volgen-
de aanvragen hebben ontvangen 
voor een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Strandweg 6 en 10,  gedeeltelijk ver-
vangen gevelbeplating en voorzien van 
isolatie(23/05/2013) w13.000188;
Beukenstraat 36, plaatsen dakopbouw 
(21/05/2013) w13.000186; 
Kennemerlaan 2a, vernieuwen ko-

zijnen achtergevel (21/05/2013) 
w13.000181;
Keetberglaan 13, plaatsen dakkapel 
(18/05/2013) w13.000183.

Velsen-Zuid 
De Savornin Lohmanlaan 18, kappen 3 
bomen (21/05/2013) w13.000182; 
Van Tuyllweg 21, vervangen rieten kap 
(19/05/2013) w13.000184.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek

Wagenmakerstraat 32, plaatsen luifel 
(20/05/2013) w13.000185.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 23, kappen 
blauwspar (21/05/2013) w13.000187.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met zes we-
ken:

IJmuiden
Texelstraat 43, aanbrengen twee lui-
fels, (02/04/2013) w13.000126.

Referendumverordening gemeente Velsen 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in zijn 
vergadering van 16 mei 2013 heeft 
besloten:

- de Referendumverordening ge-
meente Velsen 2013 vast te stellen;

- te bepalen dat deze wijziging in wer-
king treedt op de eerste dag na officiële 
bekendmaking van dit besluit.

Deze nieuwe verordening is vastge-
steld om te verduidelijken dat een re-
ferendum alleen mogelijk is over een 
concept raadsbesluit en over welke 
onderwerpen een referendum in ieder 

geval niet mogelijk is. In deze Referen-
dumverordening is het aantal kiesge-
rechtigden dat benodigd is voor het 
houden van een raadplegend referen-
dum verder teruggebracht van 7.500 
naar 2.500 ondersteuners. 
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in 
werking op 31 mei 2013.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den en nadien bij de afdeling Algeme-
ne Zaken. Deze verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.Velsen.nl 

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer woonachtig zijn op 
het adres waar zij in de Gemeentelij-
ke basisadministratie persoonsgege-
vens van de gemeente Velsen staan 
ingeschreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met als 
reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Al-Hassani, H.H. geb. 23-01-1990 
Hoogendam, P. geb. 27-03-1963
Andersen, I.C. geb. 17-11-1965 
Leen van, J.M.B. geb. 10-05-1984
Antas De, A.A.d.C.L.F. geb. 07-12-1984 
Lemoine, F. geb. 05-09-1988
Bambach, H. geb. 10-09-1963 
Louati, H.H.B.H. geb. 02-05-1981

Cnossen, A. geb. 26-09-1976 
Nicolaas, R. geb. 11-11-1980
Demmers, O.C. geb. 22-04-1968 
Schellevis, W.A.C. geb. 20-12-1958
Djojokarso, R.E. geb. 31-12-1989 
Tiets, R.G. geb. 21-11-1972
Guit, E. geb. 20-07-1974 
Zandvoord, E. geb. 18-05-1965

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeenheid 

burgerzaken, tel. (0255) 567200. Be-
langhebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een 
termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekendgemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl30 mei 2013

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden

Huygensstraat 16, starten Bed & 
Breakfast (23/05/2013) w13.000140.

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, oprichten ga-
rage (22/05/2013) w13.000095; 
Rijksweg 392, plaatsen dakkapel voor-
zijde (27/05/2013)

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, vestigen fitness 
centrum (22/05/2013) w13.000096.

Velsen-Zuid
Torenstraat 17, restaureren wo-
ning (rijksmonument)(23/05/2013) 
w13.000114.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV 
2 juni 2013, Concerto in Memoriam, 
Begraafplaats& Crematorium Wes-
terveld te Driehuis (27/05/2013) 

u13.003584;
8+9 juni 2013, Samenloop voor Hoop, 
‘schapenland’ nabij het zwembad aan 
de Heerenduinweg te IJmuiden 
(28/05/2013) u13.003198. 

Inzameling/ collecte art. APV 5:13
Voedselhulp, diverse supermarkten 
gemeente Velsen, 7,8 en 9 november 
2013 (28/05/2013) u13.004864.
Standplaats art. APV 5:18 
infostand hulp voor Dieren, Lan-
ge Nieuwstraat/ Engelmundusstraat 
te IJmuiden van 24 tot 28 juni 2013 
(28/05/2013) u13.004863.

Wet op de Kansspelen
Vereniging Samenloop voor Hoop Vel-
sen loterij t.b.v. stichting KWF op 9 ju-
ni 2013, Schapenland , IJmuiden 
(28/05/ 2013) u13.004793.

Verleende omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor onderstaand project 
een omgevingsvergunning verleend.  
De  omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met ingang 
van 31 mei 2013 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-

ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens is het besluit in 
te zien op www.velsen.nl via het menu 
bekendmakingen/downloads omge-
vingsvergunning en via www.ruimte-
lijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0012BREESAPERHO1-R001. Be-
langhebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 we-
ken met ingang van de dag na die waar-
op het besluit ter inzage is gelegd een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem verzoe-
ken een voorlopige voorziening te 
treffen indien onverwijlde spoed, ge-
let op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat ook be-
roep is ingesteld. Het betreft Velsen-
Noord, Breesaperhof 39 - functiewij-
ziging van detailhandel naar wonen 
(w12.000085).

Raadsplein 23 mei 2013
Op 6 juni 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:notulen en besluitenlijst raadsvergadering 16 mei 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan De Biezen
6 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor 
 het realiseren van twee woningen in de bestaande bebouwing aan de 
 Rembrandtlaan 45-47 te IJmuiden.
7 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
 Landgoed Duin en Kruidberg te Sanpoort-Noord
8 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
 splitsing van een villa aan de Wüstelaan 59 te Santpoort-Zuid
9 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor 
 de herinrichting parkeerterrein van het sportpark Rooswijk te 
 Velsen-Noord
10 Jaarrekening 2012en programmabegroting 2014 recreatieschap 
 Spaarnwoude
11 Jaarrekening de Meergroep 2012.
12 Jaarrekening 2012 Centraal Nautisch Beheer
13 Bestemmingsplan Zeezicht
14 Woonvisie 2025 Velsen

15 Uitgifte kadeterrein Grote Hout
16 Revitalisering Havengebied

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel 
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – 
dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en 
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spre-
ken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng 
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die rele-
vant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.
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