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‘Telstar gaat marktconforme huur betalen’
IJmuiden - Zondag 31 mei
gaat voor de eerste keer de
vissenloop van start, georganiseerd door KWF Kankerbestrijding velsen. Let goed op
deze datum. vorige week werd
in deze krant per abuis 30 mei
genoemd.
Dit is een wandelevenement voor
zowel recreatieve wandelaars als
voor gevorderden met afstanden
van 10, 15, 20, 25 en 40 km, alsmede een Guppenloop van 5 km.
De opbrengst van inschrijf- en
sponsorgelden komt vanzelfsprekend ten goede van KWF Kankerbestrijding.
,,We zijn er best een beetje trots
op dat we kans hebben gezien
om in een paar maanden tijd een
dergelijk groot evenement van
de grond te krijgen’’, vertelt bestuurslid Yvonne Peters. ,,Je hebt
er werkelijk geen idee van wat er
allemaal bij komt kijken om zo’n

evenement te organiseren. Een
draaiboek was er niet, dus we
hebben het allemaal zelf uit moeten vinden. Maar op dit ogenblik
zijn we ervan overtuigd dat alles
nu tot in de puntjes is voorbereid.’’
En Yvonne vervolgt: ,,Echt fantastisch is het feit dat er zondag zo
rond de duizend wandelaars van
start zullen gaan om één van de
door hen gekozen afstanden door
en rond IJmuiden te gaan lopen.
Het centrale punt gedurende deze dag is het KNRM-terrein op de
hoek van de Dokweg en de Trawlerkade in IJmuiden waar zowel
de start als de finish van de diverse afstanden plaats vindt.
Maar afgezien van de vele wandelaars verwachten we ook een
grote groep familieleden, vrienden en belangstellenden en omdat we er ook een gezellige en
goed verzorgde dag van willen
maken zijn er gedurende de dag
allerlei activiteiten. Een grote pa-

rachutetent zorgt ervoor dat iedereen beschut kan zitten met
een drankje en een hapje, waaronder natuurlijk gebakken vis en
haring.
Rond een uur of tien zal het officiële startschot worden gegeven
door de burgemeester en vanaf
elf uur zijn er doorlopend optredens van shanty- en zeemanskoren. Om drie uur zal dit muzikale
stokje worden overgenomen met
optredens van Dennis Sintenie,
de IJmuidense Kelly Cossee die
samen met Britney de Looff optreedt en afsluitend zal DJ Mitch
het podium beklimmen. Namens
het bestuur en de vele vrijwilligers
hopen we op een grote toeloop
van belangstellenden uit IJmuiden en omgeving om deze bijzondere dag mee te maken. En inschrijven voor één van de afstanden kan ook nog op de dag zelf’’,
besluit een enthousiaste Yvonne
haar verhaal.

Pinkstermarkt
op Duin &
Kruidberg
Santpoort-Noord - Tweede Pinksterdag werd wederom
de gezellige en inmiddels alom bekende Jaarmarkt gehouden rondom de vijver in de fraaie
Engelse landgoedtuin. Met een
grote diversiteit aan kraampjes
met onder meer kleding, lekkernijen, sieraden en accessoires.
Maar uiteraard viel er ook culinair gezien veel te beleven en
te proeven. Directeur Bernard
Lensink toonde zich een blij en
tevreden man: ,,Een mooie, droge dag en een paar duizend bezoekers. Wat wil je nog meer.’’

velsen-Zuid - Als de gemeente
huurbaas wordt van Telstar, dan
gaat de voetbalclub een marktconforme huur betalen. Dat zegt
de Raad van Commissarissen van
Telstar in reactie op bericht in de
media.
De gemeente Velsen staat op het
punt om de Westtribune over te
nemen van de curator van Memid
Investments, de failliete verhuurder van de nieuwe tribune. Hierover is veel discussie ontstaan,
maar voorstanders spreken van
‘een koopje’ en ‘een solide businesscase’. De gemeenteraad praat
vanavond (donderdag) en op 11
juni over het dossier Westtribune.
,,Mocht Telstar omvallen, dan
heeft gemeente automatisch het
gehele complex in eigendom”, aldus Telstar-commissaris Ron Davio. ,,De rest van Schoonenberg,

dus alles behalve de Westtribune,
huren wij nu al van de gemeente.
Een andere eigenaar van de Westtribune maakt het alleen maar
complexer.”
Van staatssteun, waar sommige
partijen voor vrezen, is volgens
Davio geen sprake. ,,Dat kan alleen als de gemeente tegen een
niet-marktconforme prijs gaat
verhuren aan Telstar. De huur die
wij gaan betalen is gerelateerd
aan de koopsom en getoetst door
een specialistische makelaar.”
De kritiek op het feit dat veel
stichtingen en verenigingen moeten bezuinigen is ook niet terecht,
vindt Davio. ,,Telstar krijgt geen
steun of subsidie, maar gaat tegen een normaal tarief van de gemeente huren. Dat is niet anders
dan de andere voetbalverenigingen in Velsen doen.”

Deze week in De krant!

2

28 mei 2015

COLOFON
Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726
Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland PERS BV
OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Rabobank IJmond

Hypotheek Inloopspreekuur op 30 mei
IJmond - De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet in
heel Nederland verder door. Ook
provincie Noord-Holland profiteert
van de positieve ontwikkeling. Na
een beter dan verwacht eerste
kwartaal zal de markt in 2015 en
2016 verder aantrekken. Naar verwachting wisselen in 2015 tussen
de 160 en 180 duizend woningen
van eigenaar. Rabobank IJmond
houdt vanwege de toenemende
vraag zaterdag 30 mei Hypotheek
Inloopspreekuur.
Zaterdag 30 mei houdt Rabobank
IJmond een ‘Hypotheek Inloopspreekuur’ voor iedereen die overweegt een (ander) huis te kopen.
Tijdens het Inloopspreekuur geven
adviseurs van de Rabobank gratis en vrijblijvend advies en antwoord op woonvragen van (potentiële) klanten. Ze krijgen een kort
oriëntatiegesprek, berekening van
eventuele woonlasten, informatie
over mogelijke verbouwingen of
hypotheekaanpassingen en uitleg
over het Rabobank Hypotheekdossier. Aan het einde van het gesprek krijgen ze een oriëntatierapport mee naar huis.
“De economen van de Rabobank
voorzien de komende twee jaar
een verdergaande groei van de
woningmarkt in Nederland”, aldus Jakob Klompien, directievoorzitter van Rabobank IJmond. Vrijdag 15 mei publiceerde Rabobank

deze cijfers in het kwartaalbericht
Woningmarkt. “Hoewel de regionale verschillen in ons land groot
zijn, zien we alle provincies profiteren van de groei op de woningmarkt. Ook in onze regio. Om die
reden houden we wederom een
Hypotheek
Inloopspreekuur om aan de toenemende vraag tegemoet te komen.”
Rabobank is sinds 18 mei met een
wonen commercial op TV te zien.
De commercial maakt deel uit van
een landelijke wonen campagne.
Jakob Klompien, directievoorzitter van Rabobank IJmond: “Wij financieren niet alleen je huis, maar
hebben een aandeel in de plek
waar je je thuisvoelt. Goed advies
is daarom erg belangrijk om je ultieme woonwensen te kunnen vervullen”. Rabobank heeft onderzoek gedaan naar wat Nederlanders het liefste doen in hun huis,
en waar ze zich het meeste bij
thuis voelen. Wat blijkt? Een ruime
meerderheid van de Nederlanders
(52%) voelt zich het meeste thuis
als ze iets eten of drinken met familie of vrienden. Ook zijn ruimte
en licht in huis voor driekwart van
de Nederlanders het belangrijkste om zich thuis te voelen. “Vooral 65-plussers voelen zich thuis in
hun huis en in hun buurt. Wellicht
hebben zij met de jaren hun ultieme woonwensen kunnen vervullen.”

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch
IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de actualiteit of een evenement, soms
gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft.
Het zal de IJmuidenaar niet ontgaan zijn dat de IJmuiderstraatweg en het spoortracé langs het
kanaal een ware metamorfose
hebben ondergaan. Vanaf februari 2014 is er gewerkt aan de herinrichting van de IJmuiderstraatweg en de Julianakade, de aanleg van het Willebrordpark en
het omtoveren van de spoorlijn
tot een wandelpad. Het resultaat levert vooral positieve reacties op. Nog niet alles is perfect,
maar het Wijkplatform IJmuidenNoord bekijkt met de gemeente
welke knelpunten nog weggenomen kunnen worden.
Afgelopen vrijdag werden bij de
voormalige halte Casembrootstraat het Willebrordpark, de heringerichte IJmuiderstraatweg en
het Wandelpad IJmuider Spoorlijn op feestelijke wijze geopend.
De openingshandelingen werden
verricht door wethouders Floor
Bal en Annette Baerveldt. Floor
Bal vulde fanatiek het plantgat
bij de laatste aangeplante boom

in het plantsoen met zand. Als
dank kreeg schonk de aannemer
hem de hierbij gebruikte schop
met inscriptie ‘Opening IJmuiderstraatweg 22-05-2015 KWS Infra
BV’. Annette Baerveldt onthulde
één van de zes langs het wandelpad geplaatste informatieborden.
Het wandelpad volgt het tracé
van de voormalige, in 1883 aangelegde IJmuider spoorlijn tussen
het viaduct bij de De Noostraat
en het stootblok bij de Dokweg.
In september 1983 reed de laatste passagierstrein over dit traject. Sindsdien reden er nog vistreinen en heeft Lovers Rail in de
negentiger jaren pogingen gedaan met de Kennemerstrand Expres. De spoorlijn en de aanliggende stations werden echter
steeds verder ontmanteld.
Maar het tij is gekeerd voor de
reiziger! De rails van het resterende enkelspoortje langs het kanaal zijn de laatste maanden opgevuld met een steenmengsel en
er zijn toegangspaden en -trappen gemaakt. De spoorlijn heeft
hiermee een tweede leven gekregen. Bij gebrek aan treinen moet
de reiziger zich wel te voet voortbewegen. De perrons en bankjes bieden daarbij fraaie rust- en
uitzichtpunten. De reiziger kan in
elk geval genieten van het typisch
IJmuider panorama!

Informatiemarkt

Tweede ‘Beer & Bites’
IJmuiden - Na de eerste succesvolle ‘Beer & Bites’ bierproeverij
rees de vraag wanneer de volgende proeverij op de agenda stond.
Welnu, op zondagmiddag 31 mei
organiseert Restaurant Bos Kookt
in samenwerking met Slijterij &
Wijnhuis Zeewijck weer een heerlijke bierproeverij met bijpassende
gerechten.
Hans Bos kookt acht gerechten
die uitstekend passen bij de acht
speciaalbieren die zorgvuldig geselecteerd zijn om uw smaakpapillen te verrassen. Wat dacht u
van de nieuwe Straffe Hendrik
Wild, deze triple wordt één keer
per jaar gebotteld en heeft een

her-vergisting ondergaan met wilde gist. Smokey Village BBQ beer
is ook pas op de markt. Een zomers fris kruidig bier bereid met
cascade hop en koriander. Heerlijk bij zowel vis- als vleesgerechten van de BBQ. De selectie van
Nederlandse, Amerikaanse en
Belgische bieren met hun specifieke smaakstijl vragen elk om een
ander gerecht, daar staat Hans
garant voor!
Aanvang om 16.00 en de toegangsprijs bedraagt 27,50 euro per persoon. Reserveer nu uw
plaats via hans@boskookt.nl, of
bel 0255-533061 of via info@zeewijck.nl, telefoon 025-540331.

Voor mensen met een
huidaandoening
Alkmaar - Een huidaandoening? Je zult er maar last van
hebben. Vaak een chronisch
probleem waarmee je moet leren
leven. Contact met lotgenoten en
juiste informatie over de huidaandoening zijn erg belangrijk.
Zaterdag 6 juni wordt daarom
door patiëntenverenigingen van
huidaandoeningen in samenwerking met Centrum Oosterwal,
Medisch Centrum Alkmaar en
Gemini Ziekenhuis een informatiemarkt georganiseerd. Mensen
met een huidaandoening zijn
van harte welkom tussen 11.00
en 13.00 uur op de locatie Centrum Oosterwal om met lotgenoten in contact te komen, om informatie in te winnen en ervarin-

gen te delen. Men kan terecht bij
de verschillende stands van de
patiëntenverenigingen voor allerlei informatie. Om 11.30 uur
wordt een interessante lezing
gegeven door de voorzitter van
de Vitiligo vereniging over o.a.
de psycho-sociale aspecten van
een huidaandoening. Een huidaandoening kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van
leven.
Aanwezige patiëntenverenigingen: LVVP (Vitiligo), LPVN (Lichen Planus), Psoriasis, NLNet
(Lipoedeem en Lymfoedeem) en
NVLE (Lupus).
locatie: Centrum Oosterwal, Comeniusstraat 3, Alkmaar. De toegang is gratis.
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Hartenlustmavo 100 jaar

Verkeersproject
op Tender College
IJmuiden - Waar zit nou toch
die dode hoek? Waarom mag
ik niet rijden als ik wat gedronken heb? Wat heeft de scooterrijder fout gedaan waardoor
hij een ongeluk kreeg? Dat zijn
wat vragen die naar voren kwamen tijdens het verkeersproject van de bovenbouw van het
praktijkonderwijs en voor de
combiklassen van het Tender
College. Op de grote parkeerplaats naast de school was een
parcours uitgezet waar leerlingen in een buggy leerden sturen en reageren op weggebruikers. Dat werd een stuk lastiger met een speciale bril op die
het effect had van dronken zijn.
Zelfs het lopen over een rechte streep werd hierdoor moeilijk. In de cabine van een grote geparkeerde vrachtwagen

konden leerlingen zelf ervaren waar de dode hoek zit en
hoe lastig het voor de chauffeur moet zijn om een fietser of
voetganger goed te zien als die
te dicht bij is. De wijkagent liet
zien wat gevolgen kunnen zijn
van stoer gedrag op een scooter of een fiets en hoe kwetsbaar je bent in het verkeer. De
foto’s van echte ongelukken
maakten grote indruk. Dat je
rekening moet houden met verkeersdeelnemers die bijvoorbeeld niet goed kunnen zien,
werd duidelijk wanneer zelf met
een blinddoek en blindenstok
gelopen werd. Door gesprekken met de deskundigen en
door alles zelf te ervaren hebben de leerlingen meer begrip
gekregen van de gevaren van
het verkeer.

Tiende Hannie Spronk
toernooi bij RKVV Velsen
Driehuis - Nu het voetbalseizoen tegen het einde loopt
maakt RKVV Velsen zich op voor
het nieuwe seizoen. De eerste
krachtmetingen in de IJmond zijn
te zien op donderdag 13 en zondag 16 augustus. Velsen, Terrasvogels, VSV en Stormvogels strijden dan om de Hannie Spronk
bokaal op de altijd gezellige voetbalvelden van RKVV Velsen.
Ook dit jaar is RKVV weer het decor voor het Hannie Spronk toernooi. Door de jaren heen zijn er
diverse generaties die aan dit
toernooi hebben meegedaan,
maar wie is Hannie zal de huidige
generatie zich afvragen? Hannie
runde een groentezaak in Velserbroek. Kwam uit een gezin waar
de groente de hoofdmoot voerde.
Geen gekkigheid gewoon kwaliteit wint altijd, zo ook in het veld.
Hannie heeft zijn sporen verdiend
bij Velsen en Stormvogels, was
altijd een graag gezien persoon
want Hannie was gewoon Hannie. Totdat het noodlot toesloeg.
Er groeide wat in zijn hoofd wat
niet goed bleek te zijn. Hij mocht
helaas maar 37 worden. Tot het
laatst heeft hij nog geprobeerd
om op zijn hoogst haalbare niveau te voetballen. Daar waar de
doktoren zeiden niet meer te bal-

len en zeker niet te koppen sloeg
hij dat in de wind want mooier
dan een balletje trappen was er
voor hem niet bij! Juist door deze mentaliteit, gedrevenheid en
gezelligheid was Hannie niet zozeer een cult-held maar een fijn
mens. Omdat het meer dan 10
jaar is geleden dat Hannie overleed en dit jaar de tiende editie
van het Hannie Spronk toernooi
is, worden de toppers die ook het
eerste jaar hebben meegedaan
weer opgetrommeld, om op zondag 7 tegen 7 te spelen. Oudgedienden van Stormvogels, Velsen,
VSV, Terrasvogels en de vrienden van Hannie zullen tijdens dit
toernooi present zijn. Ouderwetse kleedkamer humor, techniek
en zwarte voetbalschoenen zijn
de ingrediënten voor een succesvol toernooi. Het toernooi begint
om 10.30 uur als opmaat voor de
finales van het Hannie Spronk
toernooi. Publiek is uiteraard van
harte welkom. Donderdag 13 augustus speelt om 18.45 Velsen tegen VSV en om 20.30 uur Stormvogels tegen Terrasvogels. Zondag 16 augustus vanaf 10.30 uur
Good-Old Hannie Spronk toernooi. Vanaf 14.00 uur wordt gespeeld om de derde en vierde
plaats en de finale.

Bloemendaal - De Hartenlustmavo bestaat in het schooljaar
2014/2015 honderd jaar. Dit wordt
gevierd met verschillende activiteiten, waarin verleden, heden en
toekomst centraal staan. In april
was er bijvoorbeeld een feest
voor leerlingen en medewerkers
en een spectaculaire voorstelling
in Caprera. Natuurlijk is er ook
een reünie voor oud-leerlingen en
oud-medewerkers. De Hartenlustmavo nodigt hen uit om zich snel
aan te melden. Omdat de school
op veel aanmeldingen rekent, zijn
oud-leerlingen die in, of na 2002
hun eindexamen (zouden) hebben
gedaan op vrijdagavond 19 juni
welkom. Oud-leerlingen die in, of
vóór 2001 eindexamen (zouden)
hebben gedaan worden op zaterdagmiddag 20 juni verwacht. Iedereen kan voor meer informatie
en aanmelden terecht op de site
www.hartenlustschool.nl/100jaar.
Daarnaast werkt de Hartenlustmavo druk aan een glossy met
daarin interviews, leuke weetjes en
andere items. Zo komt er van het
jubileumjaar een mooi naslagwerk.

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Met een score van 29
punten uit 20 wedstrijden, waarvan er 10 gewonnen, 9 gelijk gespeeld werden en slechts één verloren legde Remeijer op overtuigende wijze beslag op de eerste
plaats. De felste tegenstand ondervond hij van Martin van Dijk. Maar
in de twee directe confrontaties
toonde de kampioen zich de sterkste. In de laatste ronde trad Remeijer aan tegen Jacqueline Schouten
en andermaal stuitte hij op hevige weerstand. Schouten werd weliswaar in het defensief gedwongen doch met vernuftig spel hield
ze stand. Enigszins teleurgesteld
moest Remeijer met een puntendeling genoegen nemen.Harrie van
der Vossen verkeert in de vorm van
zijn leven. Het goede spel mondde
uit in een prachtige derde plaats in
de eindrangschikking. Tegen Piet
Kok kwam hij, na een fout van Kok,
al snel een schijf voor die daarna
spoedig tot winst leidde. Door studie en een bijbaantje presteert Rick
Hartman niet waartoe hij in staat
geacht moet worden. Zijn partijen
worden te vaak ontsierd door blunders en onnauwkeurigheden. Toch
is een ieder er bij DCIJ van overtuigd dat hij terug op het oude niveau komt. Tegen Jan Apeldoorn
overzag hij een combinatie naar
dam en gaf direct op. De meest gedenkwaardige partij speelde zich
af tussen Jan Maarten Koorn en
Berrie Bottelier. Laatst genoemde speelde uiterst zwak en kwam
op een bepaald moment drie schijven achter. Koorn weigerde, zo leek
het, de partij uit te maken. Hiervoor
kreeg hij enkele opgelegde kansen.
Maar op het toppunt nam hij een
combinatie die niet klopte en werd
de remise een feit.

Ladies Night bij Tinholt
met modeshow Jacky
Hart en Bij Bo
Velserbroek - Jacky Hart en
Bij Bo organiseren speciaal voor
de Ladies Night van Tinholt een
spetterende modeshow waarin de nieuwste trends, stylen
en kleuren worden getoond. De
shows zijn maandagavond 1 en
dinsdagavond 2 juni. De toegang
is gratis, graag aanmelden via
www.tinholt.nl. Naast de modeshow zijn er interessante workshops op het gebied van lifestyle
en autotechniek.
De mannequins: Marlon, Jacqueline, Sanne, Corinne en Bo,
allen werkzaam in de winkels,
vinden het iedere keer weer geweldig de mode te showen die
zij aan de klanten adviseren. Het
zijn stuk voor stuk stylistes in
hart en nieren met passie voor
het vak en gevoel voor mode.
De show bij Tinholt laat veel vakantie- en zomermode zien.
Jurken van kort tot lang. A la
Audrey Hepburn tot de hippielook. Geschikt voor het strand
of voor een mooi feest. Broeken,

veelal in 7/8 lengtes , laat de enkels maar zien in deze ‘cigarettes’.
Shorts, die in geen enkele koffer
mogen ontbreken, in veel kleuren en verschillende prints passeren de revue. Accessoires mogen in een goede garderobe niet
ontbreken. Zij zijn de finishing
touch. Tassen, kettingen, shawls,
riemen en schoenen, alles is te
koop in de trendy winkels aan de
Kennemerlaan.
De Ibiza-style is mooi vertegenwoordigd in de winkel Bij Bo.
De lange rok in strepen of grafische prints, lange jurken in zijde/viscose gecombineerd met
gilets of een jasje met franjes.
Mix en match hiermee naar hartenlust. De flamogoprint minirok
en strandpakje uit de collectie
van Nikkie Plessen zijn een ware eyecatcher.
Kies de style die bij je past en
waarin jij je comfortabel voelt,
juist dan worden het je favoriete kledingstukken.

FNV Metaal en CNV
Vakmensen staken vrijdag
Velsen - Ook in deze regio zal
vrijdag 29 mei worden gestaakt
door FNV Metaal en CNV Vakmensen. Ook niet-leden zullen
meedoen. Er is een stakingsoptocht met auto’s en motoren
voorbereid vanaf het begin van
de Leeghwaterstraat in VelsenNoord, langs metaalbedrijven en
vervolgens met een langzaamaan
actie door de Velsertunnel richting Amsterdam. De bijeenkomst
start om 7.30 uur met een ontbijt voor de stakers. De optocht
wordt om circa 11.30 uur in Amsterdam verwacht. Ook in Groot
Rotterdam, Zeeland en West Brabant wordt gestaakt in de metaal.
En komende week zijn er in deze
regio bij verschillende metaalbedrijven poortacties en kantinebijeenkomsten. Met een lawaaiactie
vragen de leden uit de metaalsector aandacht voor een vernieuwende cao met aandacht voor het

investeren in vakmensen.
De werkgevers hebben op 15
mei de ultimatums van de bonden in zowel de grootmetaal als
de kleinmetaal afgewezen. Nadat bekend werd dat er elders
op 29 mei wordt gestaakt, hebben kaderleden van de bonden in
Noord-Holland aangegeven ook
te willen gaan staken.
CNV-bestuurder Dolf Polders en
FNV-bestuurder Arend Hamstra:
,,We roepen alle werknemers in
de metaal, zoals de installatietechniek, metaalbewerking en
machinebouw op om vrijdag het
werk neer te leggen. Onze leden
willen een vernieuwende cao,
waarin we goede afspraken willen maken over loon, een goede
balans tussen werk en privé en de
afschaffing van een apart jeugdloon. Werkgevers lijken te vergeten wat hun werknemers waard
zijn.”
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Ereplaatsen voor Lars
Bottelier en Ben Zentveldt

Visdag voor
gehandicapten
Velsen-Zuid - Op zaterdag 30
mei, tijdens Nationale Hengelsportdag, gaan ongeveer 30
mensen met een beperking genieten van een visdag langs het
Noordzeekanaal. Ze doen mee
aan een viswedstrijd die wordt
georganiseerd door Sportvisserij MidWest Nederland. Jaarlijks wordt op de laatste zaterdag in mei het visseizoen symbolisch geopend. Tal van verenigingen organiseren dan visactiviteiten. Sportvisserij MidWest
Nederland organiseert daarom
een visdag voor gehandicapten.
De wedstrijd is van 10.00 uur tot
13.00 uur, er wordt gevist aan het
Noordzeekanaal in Velsen-Zuid.

‘t Mosterdzaadje

Franse chansons
en ode aan
de fluit
Santpoort-Noord - Camadou,
de Canadese chansonnière uit
Santpoort presenteert op vrijdag 29 mei om 20.00 uur in ‘t
Mosterdzaadje haar eerste lustrum concert. Zij neemt haar
twee favoriete en zeer bevlogen musiciennes mee: de Canadese pianiste Deborah Pardy en de Wit-Russische in Santpoort wonende fluitiste Dasha
Beltiukova. Liefhebbers van een
knap staaltje dwarsfluit muziek komen op zondag 31 mei
om 15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje gegarandeerd aan hun trekken. Zelfs mensen die denken
dat fluit niets voor hun is zullen
versteld staan van de klanken
die uit dit instrument getoverd
worden door door twee topfluitistes: Julie Moulin en Dasha
Beltiukova. Zij worden begeleid
door de pianist Vital Stahievtich,
ook niet bepaald de minste. Dit
fluitfestijn omvat voor solo, duo
en trio van Poulenc, Taktakishvili, Damase en Beltiukov. ‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Wandelen of fietsen voor goed doel

Santpoort beweegt op
14 juni voor Malawi
Santpoort-Noord - In navolging
van het succes van vorig jaar, organiseert de stichting Malawi.
kom op zondag 14 juni wederom
de Ride for Malawi. Jong en oud
kunnen dan verschillende afstanden wandelen of fietsen voor het
goede doel. De start en finish zijn
op het Dorpsplein in SantpoortNoord. De starttijd kan door de
deelnemers zelf worden gekozen.
Dit jaar is het thema van sportieve tocht ‘Santpoort Beweegt!’
De organisatoren willen daarmee
benadrukken dat het evenement
voor en door Santpoorters wordt
georganiseerd. Meer dan veertig plaatselijke winkeliers en ondernemers sponsoren de actie.
Het liefst zien zij dat iedereen uit
Santpoort en de wijde omgeving
meedoet.
Op 14 juni kan vanaf 11.00 uur
worden gestart met de fietstochten over 25, 50 of 100 kilometer
en de wandeltochten over 15 en
25 kilometer. De routebeschrijving geeft ook uitleg over wat er
onderweg kan worden gezien. Er
is bij de start gratis koffie, thee
en limonade en voor de langere afstanden bovendien snijkoek
en sportdrank. Het inschrijfgeld
bedraagt 10 euro per persoon,
kinderen betalen 5 euro. Daarvoor krijgt men na afloop ook

nog een klein souvenir uit Malawi. De inschrijving kan ter plekke, maar liever vooraf via de website van de stichting: www.malawikom.org
Deze stichting is in 2007 opgericht door artsen en personeelsleden van het Kennemer Gasthuis, die het West-Afrikaanse
Malawi in hun hart hebben gesloten. Zij willen in dit ontwikkelingsland de gezondheidzorg verbeteren door het inrichten van
operatiekamers, het beschikbaar
stellen van bijvoorbeeld bloeddrukmeters en beademingsapparatuur en het opzetten van tools &
skills projecten, waarmee levens
kunnen worden gered.
Bij de start en finish op het
Dorpsplein is er op 14 juni het
nodige vertier. Zo staan er twee
bijzondere fietsen van Rijwielhuys Santpoort, waarmee kleine
wedstrijdjes kunnen gereden, en
is er vanaf 16.30 uur een loterij en
een veiling van diverse producten uit Malawi. En komende zaterdag 30 mei zal er tijdens Bourgondisch Santpoort, dat wordt
gehouden op dezelfde locatie,
al worden gekookt voor Malawi.
Dan zijn er twee inheemse gerechten (met gehakt en kip) te
koop. De opbrengst hiervan gaat
naar de actie.

Open dag en Cultureel
Festijn in Kuba Moskee
IJmuiden - Op zondag 31 mei
is er een open dag en cultureel
festijn in de Kuba moskee. Vorig jaar oktober was de laatste
open dag van de Kuba Moskee.
Die open dag trok veel bezoekers en daarom is besloten om
dit jaar twee open dagen, één in
het voorjaar en één in het najaar,
te houden.
De deuren van de Kuba Moskee
aan de Planetenweg staan voor
jong en oud open van 11.00 tot
17.00 uur.
De bezoekers kunnen een rondleiding in de moskee krijgen, en
er is de mogelijkheid om allerlei

vragen stellen over de Islam en
Turkse cultuur. Tevens worden
er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een optreden van
een volksdansgroep en is er een
optreden van een troubadour
die zowel in het Nederlands als
in het Turks zingt. De inwendige
mens zal ook niets tekort komen.
Er zullen allerlei Turkse lekkernijen worden klaargemaakt.
Iedereen is van harte welkom om
de Kuba moskee van binnen te
bezoeken, en vragen over de Islam te stellen. Er staat een heerlijk kopje koffie en Turkse thee
voor u klaar.

IJmuiden - Afgelopen zondag
hebben Lars en Ben meegedaan aan de openwater wedstrijd in Sedan Frankrijk, beide
heren eindigden respectievelijk
als eerste en tweede op de 5 kilometer vrije slag.
In een zonovergoten Sedan 22
graden buiten temperatuur en
21 graden watertemperatuur
was het eigenlijk na 100 meter
al bekeken, Lars en Ben gingen
er vandoor en werden ook niet
meer ingehaald. Jammer vonden ze dit, geen tegenstand
maar wel een goede training op
het komende seizoen. De eindtijd van Lars was 57,20 en van
Ben 1.00,17.
Van Frankrijk op naar Duitsland Losheim am See, een wereld van verschil qua temperatuur, nog geen 17 graden water
en 15 graden buiten is eigenlijk te koud, maar we zijn niet
voor niets afgereisd en de heren begonnen met goede moed
aan de wedstrijd het enige verschil was dat Ben 10 kilometer
moest zwemmen.
Ook hier won Lars de 5 kilometer in 1.05,18.
Lars had veel last van de kou:

,,Ik verkrampte helemaal van de
kou en kon geen tempo draaien.” Achteraf was hij wel tevreden met de wedstrijd gezien de
omstandigheden.
Ook Ben wist zijn wedstrijd te
winnen, het eerste wat hij zei bij
aankomst was: ,,Wat is dit koud,
ik voel mijn voeten niet meer.”
Maar Ben was ook tevreden
met zijn knappe prestatie, een
tijd van 2.19,07 en tikte ruim als
eerste aan.

‘Slaapfeest’ Stormvogels
groot succes!

IJmuiden - Op zaterdag 23 en
zondag 24 mei werd bij Stormvogels het eerste ‘Slaapfeest’ georganiseerd. Het is de bedoeling
dat dit een jaarlijks terugkerend
evenement gaat worden speciaal voor de (jongste) jeugd. Na
ontvangst en lunch op zaterdagmiddag werden er op het hoofdveld tal van activiteiten georganiseerd waarin de kinderen
hun talenten konden laten zien.
’s Avonds was een vossenjacht
uitgezet waarbij de kinderen op
zoek moesten naar 21 (verklede)
‘vossen’. Hierbij ook veel dank
aan vrijwilligers van de Dierenambulance die spontaan hun
medewerking verleenden door
zich ook als ‘vos’ beschikbaar
te stellen. Na terugkomst kon
er nog wat gevoetbald worden
op het veld alvorens de man-

nen in hun slaapzak in de tenten kropen. Helaas zijn een aantal jongens later de kleedkamer
ingebracht omdat het behoorlijk
koud was deze nacht.
Op zondag ontvingen ze VoetbalCity die hun activiteiten op het
hoofdveld uitzetten. Met onder
andere een pannaveld, levend
tafelvoetbal, boardingvoetbal en
snelheid schieten vermaakten
de deelnemers zich prima. Mede
door het fantastische weer deze
dag(en) kon er gesproken worden van een zéér geslaagd evenement. Aan het eind van deze
vermoeiende dagen ontvingen
alle deelnemers een herinnering en werd de eerste editie tevreden afgesloten. Volgend jaar,
aan het eind van het seizoen, zal
het tweede Slaapfeest georganiseerd worden.
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Bridgeclub UTD
jubileert en verhuist
Driehuis - Op 5 september bestaat Bridgeclub Up To Drive
(UTD) 70 jaar en dat gaat de vereniging groots vieren met een dagje uit voor de hele club. Omstreeks
11.00 uur wordt bij Beeckestijn
verzameld en na het genot van
een kopje thee of koffie vertrekt
het gezelschap om circa 12.00 uur.
Na een half uur rijden wordt op de
plaats van bestemming geluncht,
waarna er gebridged wordt, gevolgd door een varend diner. Na
het aanmeren wordt deel twee van
de bridgedrive gespeeld. Na afloop keert men omstreeks 23.00
uur huiswaarts. Helaas is met het

einde van dit seizoen het huurcontract opgezegd van de huidige locatie in het gebouw De Driehoek in Driehuis. Gelukkig werd
nog net op tijd een nieuw onderdak gevonden in buurtcentrum De
Dwarsligger, waar zij de beschikking krijgen over een grotere zaal.
Er is dus weer plaats voor nieuwe leden. De speelavonden zijn op
dinsdagavond van 19.30 tot circa
23.15 uur. De eerste speelavond
in het volgende seizoen valt op
dinsdag 1 september. Meer informatie: Ria Gerrits, telefoon. 0255520344 of Nico Prins, telefoon 0624973470.

Nieuwe naam onthuld

Ursa Paint wordt
Rigo Verffabriek
IJmuiden - Dinsdagochtend om
acht uur stonden personeel van
Ursa Paint en genodigden in de
Kaplanstraat in IJmuiden klaar
voor de onthulling van de nieuwe
naam. Met het wegtrekken van
een groot zeil door de directeuren Toon en Machiel van Westerhoven werd de nieuwe naam Rigo Verffabriek onthuld op de gevel van de fabriek waarna een
spetterend optreden volgde van
de band ‘Johnny & the Gangsters
of Love’. Met deze nieuwe identiteit wil de familie Van Westerhoven meer inhoud geven aan waar
men werkelijk mee bezig is en dat
is professionele verf en wandbekleding maken.
,,We willen hiermee duidelijker
naar voren laten komen waar we
als Rigo voor staan’’, licht Henriëtte van Westerhoven toe. ,,We zijn
professionele makers van verf,

lak, olie en wandbekleding en dat
komt met deze nieuwe naam veel
duidelijker naar voren. Maar het is
niet alleen de naamsverandering
op de gevel, ook onze complete
huisstijl met onder meer briefpapier en visitekaartjes hebben we
in een nieuw jasje gestoken. En
ook intern trekken we die lijn door
met nieuwe bedrijfskleding, zelfs
tot de muismatten aan toe.
Al met al een heel uitdagende klus waar we al geruime tijd
mee bezig zijn en die we de komende jaren verder vorm moeten
gaan geven. Op mijn visitekaartje
staat dan ook: Henriëtte van Westerhoven ‘geeft vorm aan 2020’.
We zitten vol plannen en ambities en willen bovenal een creatieve en fijne partner zijn voor alle vakmensen in verf, parket, hout
en interieur’’, besluit Henriëtte enthousiast haar verhaal.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

Zomerbridge
bij BV Velsen

Avondwandeling
op Westerveld
Driehuis - In het kader van de
landelijke Week van de Begraafplaats, van 30 mei tot en met 7
juni, houdt Begraafplaats & Crematorium Westerveld (Duin en
Kruidbergerweg 2-6, Driehuis)
op donderdag 4 juni een bijzondere wandeling door het monumentale gedenkpark. De wandeling - onder leiding van deskundige gidsen - voert langs bijzondere monumenten en toont de
schoonheid en natuur van het
park. De wandeling begint om
18.45 uur en duurt ongeveer 1,5
uur. Aanmelden kan tot 1 juni via
info@bc-westerveld.nl.
De avondwandeling is een unieke ervaring. De geschiedenis van
Westerveld is namelijk nauw verweven met de historie van begraven (en cremeren) in Nederland. Dat is terug te zien in de
verschillende graven, zerken,
monumenten en de mausolea.
Én veel bekende mensen vonden op Westerveld hun laatste
rustplaats. Kunstenaars, politici,
hervormers, pioniers, maar ook
mensen uit de radio- en televisiewereld.
De Week van de Begraafplaats
wordt van 30 mei tot en met 7 juni georganiseerd op initiatief van
de Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen (LOB) en de
Association of Significant Ceme-

teries in Europe (ASCE), om het
publiek vertrouwder te maken
met alle aspecten die begraafplaatsen bieden. Volgens de ASCE zijn begraafplaatsen belangrijk als cultureel erfgoed. Zo ook
Westerveld. Als één van de eerste particuliere begraafplaatsen
van ons land (1888) en het eerste crematorium van Nederland
(1913) is het niet vreemd dat
Westerveld in 2010 als eerste begraafplaats in Nederland mocht
toetreden tot de ASCE. Andere
leden zijn onder andere Moscowa in Arnhem, het monumentale
Père Lachaise in Parijs, Montjuic
in Barcelonaen Cimitero del Verano in Rome.
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld maakt deel uit van
’de Facultatieve Groep’. De kernactiviteiten van de Groep (sinds
1874) zijn dienstverlening en
techniek. Met activiteiten over de
hele wereld en eigen vestigingen in tien landen is ‘de Facultatieve Groep’ op tal van terreinen actief. Sinds 1913 exploiteert
de Groep diverse crematoria en
begraafplaatsen. Het motto van
de Groep is ‘Eenheid in verscheidenheid’. Optimale sámenwerking met onze opdrachtgevers
en als pártners streven naar de
hoogste kwaliteit. Dát is waar ‘de
Facultatieve Groep’ voor staat!

Open dag waterscouting
Nannie van der Wiele
IJmuiden - Waterscouting Nannie van der Wiele houdt 30 mei
een open dag. Tijdens deze middag wordt het nieuwe clubhuis
geopend en kunt u aan zeilwedstrijdjes meedoen. Maar er zijn
nog verschillende andere scouting-activiteiten.
Na een lange tijd van voorbereiden, vergunningen en transport
regelen en (ver)bouwen staat
het nieuwe clubgebouw op de
locatie aan het Noordzeekanaal.
Het clubgebouw is van een andere scoutinggroep overgenomen en dank zij Mammoet en
Buko op zijn nieuwe plek gezet.

Het nieuwe clubgebouw zal officieel worden geopend door mevrouw Baerveldt, wethouder van
onder andere jeugd en sport.
Deze opening is om 13.30 uur.
Na het officiële gedeelte zal iedereen de kans krijgen het nieuwe gebouw van binnen en buiten te bewonderen. Daarnaast
zal er de mogelijkheid zijn voor
kinderen om mee te zeilen en diverse andere scouting activiteiten te ervaren.
De open dag en meer informatie is ook op Facebook te vinden: https://www.facebook.com/
events/387071448152928.

Santpoort-Noord - Ook dit jaar
organiseert de Bridgevereniging
Velsen op de dinsdagavonden in
juni, juli en augustus weer haar
open zomeravonddrives. Iedere liefhebber, dus ook als u geen
lid bent, kan dan in een gezellige en ontspannen sfeer een
avondje komen bridgen. De indeling is naar sterkte, in drie lijnen, zodat ook beginnende bridgers met plezier kunnen meespelen. Zij starten de zomerdrives op dinsdagavond 2 juni in gebouw Velserhooft ingang
Valckenhoeflaan. De aanvang is
19.30 uur. Inschrijven kan vanaf
een half uur ervoor. Kosten 5 euro per paar. Op de laatste avond,
25 augustus, is er voor de trouwe
deelnemers een finale met aantrekkelijke prijzen! Voor inlichtingen: telefoon 0251-252211.

Kledingbeurs
bij Vliegende
Hollander
IJmuiden – Zaterdag 30 mei
wordt van 09.00 tot 13.00 uur
een zomerse kinder- en dameskledingbeurs gehouden bij OBS
De Vliegende Hollander aan de
Casembrootstraat 58. Er wordt
ook speelgoed aangeboden. De
toegang is gratis.

Bingo- en
loterijavond
in De Veilige
Haven
IJmuiden - Zaterdag 30 mei
wordt in speeltuin de Veilige Haven de bingo- en loterijavond georganiseerd. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur. Er zijn weer
leuke prijzen te winnen. Wie in
IJmuiden woont en geen vervoer
heeft kan contact opnemen met
telefoonnummer 06-28900999 of
0255-518077. Dan wordt men opgehaald en na afloop weer thuis
gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin om
weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers
van de speeltuin.

Postzegelavond
bij PVIJ
IJmuiden - Maandag 1 juni is
er weer een clubavond, georganiseerd door de Postzegel Vereniging IJmuiden. Vanaf circa
19.45 uur kan men terecht in één
van de zalen van de Adelbertuskerk aan de Sparrenstraat. Voor
meer inforamtie: telefoon 0641804330 (na 18.00 uur).
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20.15 uur.

2’.

Aanvang

Maandag
1 juni

Donderdag
28 mei

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’.
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4,-, kinderen gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Bloed, Zweet en
Tranen’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
29 mei

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’.
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4,-, kinderen gratis.
Moonlightshoppen Stadscentrum IJmuiden. Van 13.00 tot
21.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’
Over de verrassende en slimme
woonvormen van dieren in ons
land.
Camadou in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Bloed, Zweet en
Tranen’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
30 mei

Zomerse kinder- en dameskledingbeurs bij OBS De Vliegende Hollander, Casembrootstraat 58 IJmuiden. Van 09.00 tot
13.00 uur.
Visdag voor gehandicapten aan
Noordzeekanaal. Van 10.00 tot
13.00 uur in Velsen-Zuid.
Van Delden Straatvoetbaltoernooi op Plein 1945.
Open dag bij Baptistengemeente IJmuiden, Eemstraat. Van 11.00
tot 16.30 uur.
Sport Stars in winkelcentrum
en in het Polderhuis Velserbroek.
Van 11.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’.
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4,-, kinderen gratis.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
‘Redders van boven’ en expositie
de ‘Eerste Steen van IJmuiden’.
Korenfestival ‘Velsen Zingt!’ in
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Van 13.30 tot 22.00 uur.
Bourgondisch Santpoort: lekker eten en drinken met muziek.
Van 17.00 tot 23.30 uur op Broekbergenplein.
Bingo- en loterijavond in

speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Zondag
31 mei

Kikarun Spaarnwoude VelsenZuid. Zie ook www.kikarun.nl
Wandelevenement ‘Vissenloop’, georganiseerd door KWF
Kankerbestrijding Velsen. Zie
ook www.vissenloopijmuiden.nl.
Pim Mulierloop vanaf sportpark
Groeneveen. Start vanaf 10.30
uur. Zie ook www.avsuomi.nl
Rondrit met stoomtrein over
Tata Steel bedrijf. Vertrek 10.45
uur station Velserbosch. Retour
12.15 uur. Zie ook www.csy.nl
of www.hoogovensstoomijmuiden.nl.
Laatste dag! Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling
’Rede en Rijkdom’. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-,
kinderen gratis.
Open dag en cultureel festijn
bij de Kuba Moskee in IJmuiden.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Schaapscheerdag op Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Braderie op de Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee. Van 11.00
tot 17.00 uur.
Speciale rijdag bij miniatuur
Spoorbaan Het Y, in recreatiegebied Spaarnwouse. Van 11.00 tot
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
‘Redders van boven’ en expositie
de ‘Eerste Steen van IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’
Over de verrassende en slimme
woonvormen van dieren in ons
land.
Het Atelier presenteert een Zomerexpositie in het Kunstencentrum Velsen, P.J. Troelstraweg
Ijmuiden. Geoepend van 13.00
tot 16.00 uur.
Fluit Festijn in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Diederik van Vleuten met ‘Daar
werd wat groots verricht’. Aanvang 15.00 uur.
Tweede ‘Beer & bites’ georganiseerd door Bos Kookt en Slijterij & Wijnhuis Zeewijck. Aanvang 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyer Live The Atlantic. Aanvang 16.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:

Start Avondvierdaagse IJmuiden vanaf Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein in IJmuiden.
Postzegelavond van Postzegel
Vereniging IJmuiden in één van
de zalen van de Adelbertuskerk,
Sparrentsraat IJmuiden. Vanaf
circa 19.45 uur.
Ladies Night bij Tinholt met
modeshow van Jacky Hart en Bij
Bo. Toegang gratis, aanmelden
via www.tinholt.nl.

Dinsdag
2 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Ladies Night bij Tinholt met
modeshow van Jacky Hart en Bij
Bo. Toegang gratis, aanmelden
via www.tinholt.nl.

Woensdag
3 juni

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
‘Redders van boven’ en expositie
de ‘Eerste Steen van IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woning gezocht!’
Over de verrassende en slimme
woonvormen van dieren in ons
land. Van 13.30 tot 15.30 uur Lenteknutselen. Kosten 1,50 euro
bovenop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor
kinderen van 4 tot 8 jaar. Van
14.00 tot 16.00 uur. Opgeven kan
via carla_schut@hotmail.nl

Donderdag
4 juni

Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg houdt spreekuur
in de rouwhuiskamer, Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord.
Van 11.00 tot 12.00 uur.
Raadsessie over westtribune
Telstar in stadhuis. Vanaf 19.30
uur. Seaport zendt deze bijeenkomst live uit, vanaf 19.20 uur.
Te volgen op het lokale tv-kanaal van Ziggo of via www.rtvseaport.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Wild’. Aanvang
20.30 uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Swier 5 jaar Plein 1945
IJmuiden - Het is haast niet
voor te stellen, maar de firma
Swier, 95 jaar jong zit op 26 mei
alweer 5 jaar op Plein 1945 nr.
51! Alle klanten kunnen tot 26
juni meedoen met de actie Kraak
de Kluis: bij besteding van minimaal 10 euro krijgt men een
kluissleutel waarmee een leuke
prijs te winnen is.
Het was toch 26 mei 2010 toen
Swier de deuren van het mooie
ruime winkelpand aan het Plein
opende. Het was een spannende
tijd, de koopgoot stond voor de
deur en Swier barstte toen letterlijk uit zijn jasje. Nol Swier: ,,Als
de mensen nu in onze winkel
staan kunnen ze niet begrijpen
hoe dat toendertijd allemaal gepast heeft. Een klant verwoordde het als volgt ‘het is als een
kind krijgen, als het er eenmaal
uit is, dan past het er nooit meer
in’. Niet alleen voor de klanten is
het heel plezierig winkelen doordat alles ruim en overzichtelijk
is, ook voor ons is het elke dag
een feest om niet meer bovenop
elkaar te hoeven werken, maar
heerlijk de ruimte te hebben.’’
Bij Swier is het nu druk met de
sportprijzen, gezien alle toernooien en kampioenschappen.
De naamplaten in alle soorten
en maten vallen direct op. Er is
inmiddels weer een nieuwe sleutelmachine bijgekomen, om ook
de allernieuwste autosleutels te
kunnen kopiëren. Er is op sleutelgebied dan ook geen ‘nee’ te
koop. En ook voor autosleutels

met startonderbreker geldt in
95procent van de gevallen: klaar
terwijl u wacht. Er hangt naast de
kluizen en sloten een ongekend
aantal meerpuntsluitingen aan
de wand, wat mensen van heinde en verre naar IJmuiden trekt.
Daarnaast heeft Swier alle maten cilinders in voorraad van het
huismerk Phaffenhain, ook voor
sluitsystemen, al dan niet gecertificeerd’, is men hier aan het
goede adres. Doordat Swier alles
in eigen beheer heeft kunnen ze
elk cilinderslot op maat maken,
zodat je maar een sleutel nodig
hebt voor je huis. Ook kan snel
geleverd worden.
Naast een goed cilinderslot is
goed deurbeslag misschien nog
wel belangrijker. Sinds twee jaar
is er kerntrek veligheidsbeslag
op de markt, hierdoor kan de cilinder niet meer uitgeboord of
uitgetrokken worden.
De klanten weten Swier ook
steeds beter te vinden als er problemen zijn met een slot of als zij
hun huis willen laten beveiligen.
Swier is lid van het Nederlandse Sleutel & Sloten Gilde, NSSG.
Swier mag uw huis ook keuren
voor het Politie Keurmerk Veilig
Wonen, PKVW. Om de klanten
nog sneller van dienst te kunnen
zijn is er ruim een jaar geleden
nog een extra slotservicewagen
bijgekomen.
Voor meer informatie kunt u uiteraard langs komen in de winkel of bellen voor een afspraak
via 0255-513651.

Alami Ahannach stopt als
assistent Witte Leeuwen

Velsen-Zuid - Na ampel beraad heeft Ahannach aangegeven zijn contract bij Telstar niet
te verlengen. Hij is nadrukkelijk
op zoek naar een nieuwe klus
en een andere omgeving.
Er is nog niets concreets op
zijn pad gekomen. Er spelen
wel wat dingen en hij wil nadrukkelijk zijn handen vrij hebben. Hij vindt het richting Telstar niet fair om de club aan
een lijntje te houden. Over een
maand start de voorbereiding
en hoe eerder er duidelijkheid

is hoe beter het voor de staf en
de selectie is. Indien zijn nieuwe werkzaamheden het toelaten zal Alami op enigerlei wijze
bij de Witte Leeuwen betrokken blijven.
Pieter de Waard, algemeen directeur Telstar: ,,Met Alami verliezen we een trouwe collega en vriend. We zien hem als
kind, cq. man van de club met
lede ogen vertrekken. We gaan
zijn kennis en steun missen.
We wensen hem succes bij het
vinden van een nieuwe job.”
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Zingen bij Christelijk
Mannenkoor IJmuiden

Quintus van Amstel
beste straatgoochelaar

IJmuiden - Quintus van Amstel alias ‘de paarse goochelaar’
uit het Noord-Hollandse Huizen
mag zich nu tot één van de beste
straatgoochelaars van Nederland
rekenen. Zondag sleepte deze
goochelende entertainer de eerste prijs in de wacht tijdens het
goochelevenement Boulevard of
Magic in IJmuiden. De Kennemerboulevard was die dag omgetoverd was tot een groot goochelfestijn.
Door de ongekende populariteit
is straatgoochelen vandaag de
dag ‘booming business’ en het
evenement trok dan ook veel bekijks. De jury bestond dit jaar uit
vier leden waaronder Rob Mollien (bekend van het duo Rob &
Emiel en tv-programma Street-

magic). De entertainmentwaarde
vormde de rode draad in het juryoordeel en op dit punt stak Quintus van Amstel (op de foto met
Hans Klok) er met kop en schouders bovenuit. Naast zijn technische beheersing weet Quintus met zijn bravoure en charme
steeds weer een humoristische,
creatieve en fantasievolle draai
aan zijn act te geven. De eerste prijs was hiermee een feit en
als beloning voor zijn act mocht
Quintus 500 euro aan prijzengeld
in ontvangst nemen. Als klap op
de vuurpijl kreeg hij ook nog uit
handen van ‘s werelds snelste illusionist Hans Klok een collector’s item en wel een originele jas
die Hans Klok zelf heeft gedragen tijdens zijn eigen shows!

Zondag Run for KiKa
Velsen-Zuid - Op zondag 31
mei staan er meer dan 1400 enthousiaste hardlopers aan de
start van Run for KiKa in Recreatiegebied Spaarnwoude. De
deelnemers hebben allemaal
één belangrijk doel: zoveel mogelijk sponsorgeld ophalen voor
wetenschappelijk onderzoek en
betere behandelmethoden voor
kinderen met kanker.
Run for KiKa belooft op zondag 31 mei weer een gezellige
en sportieve dag te worden. Met
alle hardlopers, toeschouwers,
vrijwilligers en sponsors dragen ze hun steentje bij om kinderkanker de wereld uit te helpen. Deze dag staat bol van activiteiten. Zo is er voor de kinderen een KiKaFunpark met een
springkussen en een mogelijkheid om zich te laten schminken. In de speciale Kanjerkro-

ning worden er een aantal zieke kinderen of die de ziekte hebben overwonnen, naar voren gehaald. Er zal dan aandacht worden besteed aan hun bijzondere verhaal.
Stichting Kinderen Kankervrij
bestaat 13 jaar en zet zich op allerlei manieren in om geld in te
zamelen voor het ontwikkelen
van betere behandelmethoden
voor kinderkanker. Op dit moment geneest 75 procent van alle kinderen met kanker. Met Run
for KiKa dragen we bij aan de
ambitieuze doelstelling om 95%
van de kinderen met kanker te
genezen in 2025.
Meehelpen met de strijd tegen
kinderkanker? Inschrijven voor
de Run for KiKa als team of individuele hardloper is mogelijk
via www.runforkika.nl/spaarnwoude.

IJmuiden - Een nieuwe enthousiaste dirigent, een vernieuwend
repertoire, nieuwe jeugdige leden, kortom: het Chr. Mannenkoor IJmuiden begint aan een
nieuw en veelbelovend hoofdstuk
in haar ruim 60-jarig bestaan.
Recent is de heer Fred de Vries
aan zijn nieuwe klus als dirigent
in IJmuiden begonnen. Met aanstekelijk plezier en grote muzikale vaardigheid leidt hij de oefenavonden. Er wordt hard gewerkt
en er is ruimte voor momenten
van ontspanning. Hij neemt de
mannen mee in zijn enthousiasme. Met veel inzet wordt geoefend op nieuwe muziekstukken,
zoals meer eigentijdse kerkmuziek en bewerkingen van melo-

dieën als Scarborough Fair van
Simon & Garfunkel en Waltzing
Matilda.
Tegelijktijdig zit er weer groei in
het ledental van het koor. In de
afgelopen tijd hebben zich enkele jonge aspirant zangers gemeld,
terwijl anderen belangstelling tonen. De verwachting is dat de
groeitrend aanhoudt, mede door
de muzikale vernieuwing.
Al met al: dit is het moment om
de stap te zetten en eens langs te
komen op een donderdagse oefenavond in de Petrazaal (onder
de Petrakerk). Proef de ontspannen sfeer, beleef het enthousiasme van de dirigent en de zangers
en, wie weet, zing zelf mee. De
oefenavond begint om 20.00 uur.

Speciale rijdag
miniatuur spoorbaan
Velsen-Zuid - Op zondag 31 mei
houdt modelbouw vereniging Het
Y een speciale rijdag omdat de
vereniging dertig jaar bestaat. Wij
zullen dan op onze 600 meter lange spoorbaan met diverse stoom-,
elektrische- en diesellocomotieven rondrijden met diverse gastrijders met hun locomotieven.
Groot en klein worden uitgenodigd om in de passagierswagons
plaats te nemen, dit tegen een
kleine vergoeding van 80 cent
per rit. Daarnaast is onze 45 mm
spoorbaan open, waarop kleine
treintjes de hele dag hun rondjes
rijden. De onderhoudswerkplaats
is te bezichtigen alwaar diverse

stoommachines tentoongesteld
worden. Om 10.00 uur wordt begonnen met het opstoken van de
stoomlocomotieven, om 11.00 uur
begint de eerste rit, de laatste rit
wordt gereden om 16.00 uur.
Verras uw kinderen op een treinrit
achter een stoomlocomotief, laat
ze een ouderwets spoorkaartje kopen aan het loket, nadat de
kaartjes geknipt zijn en het fluitsignaal klinkt vertrekt de trein.
Ze kunnen zien wat kolen zijn en
ontdekken hoe een stoomlocomotief werkt. De spoorbaan ligt in
Recreatiepark Spaarnwoude aan
de Genieweg 38a. Zie ook www.
mbv-hety.nl.

Internationale
uitwisseling op Ichthus
Driehuis - Van woensdag 27
mei tot en met dinsdag 2 juni ontvangt het Ichthus Lyceum
35 gasten uit Santa Coloma de
Cervelló, Barcelona. De leerlingen verblijven dan bij gastgezinnen van leerlingen uit de tweede klas van de talentstroom Internationalisering. Op woensdag
27 mei zal de rector van het Ichthus Lyceum de gasten om 13.30

uur welkom heten. De rest van
de week is gevuld met activiteiten waarbij zij elkaar en Nederland leren kennen. Het spreken
van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel van de uitwisseling. Vandaar dat de leerlingen opdrachten zullen doen
waarbij het converseren over
thema’s rondom wereldburgerschap centraal staat.

Lezing over
‘Velser Affaire’
op Forteiland
IJmuiden- Tijdens de Publieksdag op zondag 7 juni houdt
schrijver en historisch onderzoeker Bas von Benda-Beckmann
op Forteiland IJmuiden een lezing over de zogeheten Velser
Affaire: een omstreden en intrigerende oorlogsgeschiedenis,
die zich afspeelde in Velsen en
Kennemerland. De Velser Affaire
is een vermeend complot tijdens
de Tweede Wereldoorlog waarbij
leden van het politiekorps Velsen
en commandanten van het Nederlands verzet betrokken zouden zijn geweest. Bas von Benda-Beckmann (foto) studeerde
geschiedenis in Utrecht en promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna deed hij in opdracht van de
Stichting SOVA onderzoek naar
de Velser Affaire, waarover in
2013 zijn gelijknamige boek verscheen. Sinds 2014 doet hij bij
het NIOD onderzoek naar de geschiedenis van verzet in Nederland. Zijn presentatie vindt plaats
om 13.00 uur in een van de soldatenzalen van het Fort, en is
voor bezoekers gratis toegankelijk. De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door MS
‘Koningin Emma’ vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. De
vertrektijden zijn zondag 7 juni om 10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Vanaf het eiland vaart de boot
weer terug om 13.00, 15.15 en en
17.15 uur. Men is vrij om op het
eiland te blijven totdat de laatste
boot vertrekt. Bezoekers kunnen
in de Koepelzaal van het Fort, of
op het aangrenzende buitenterras, genieten van een hapje of
een drankje. Pinnen is helaas op
het eiland niet mogelijk. Mindervaliden moeten er bovendien rekening mee houden dat het Fort
niet overal makkelijk begaanbaar is. Toegangskaarten voor de
overtocht, inclusief rondleiding,
kosten 12,50 euro per persoon.
Kinderen tot en met 6 jaar hebben gratis toegang (onder begeleiding; maximaal 4 kinderen
per begeleider). Kaarten kunnen
vooraf worden besteld via internet: www.ijmuidenserondvaart.
nl, of telefonisch: 0255-511676.
Maar ook aan boord van de ‘Koningin Emma’ kunnen kaarten
worden gekocht.
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Cast ‘Grease’
nu bekend

Velserbroek - De hoofdact van
2Generations Beach Edition op
zaterdag 4 juli bij Villa Westend
is niemand minder dan de 13
koppige showband van Edwin
Evers. Exlusevents, organisator van 2Generations, heeft de
complete line up inmiddels paraat en naast regionale acts en
DJ’s zal ook de ‘beste zanger
van Nederland - Charly Luske’
op het podium staan. Ook een
surprise act zal dit jaar niet ontbreken. De Edwin Evers Band
bestaat uitsluitend uit topmusici met Edwin Evers zelf achter
de drums. De band speelt hits
uit de jaren ’70, ’80 & ’90.
Ook 2Generations merkt dat de
ticketverkoop enorm hard gaat.
Na de succesvolle Beach editie
verleden jaar met als hoofdact
de Trammps, ( zie foto) wordt
2Generations met deze succes-

volle band erg goed ontvangen.
Met nog anderhalve maand
voor de boeg is al meer dan de
helft van de beschikbare tickets
de deur uit. Op dit moment doet
de band een theatertour door
Nederland en deze tour is al geruime tijd volledig uitverkocht.
Er is ook dit jaar een dresscode voor 2Generations: ‘touch
of silver’. Tickets zijn online te
koop voor 22,50 euro per stuk
via de website van 2Generations en bij de regionale voorverkoopadressen, die tevens op
de website worden genoemd.
Het volledige programma wordt
eind mei bekend gemaakt via
de website en social media.
Wacht niet te lang met tickets
bestellen want de organisatie
verwacht een uitverkochte 2Generations Beach Edition bij Villa Westend.

Prikkelend jubileumdebat
BK Ingenieurs
Velsen - ‘Wat ik leuk vond?
Het enthousiasme van mensen die wat met Nederland willen’. De kern van het BK Jubileumdebat over infrastructuur
werd door een van de bezoekers treffend verwoord. Na een
aftrap door Alexander Rinnooy
Kan (hoogleraar economie en
bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam) ontspon
zich donderdagmiddag 21 mei
in het Thalia Theater te IJmuiden een interessante discussie.
Het 25-jarig bestaan van BK ingenieurs werd met 200 relaties
gevierd en leidde tot een uitdagende gedachtewisseling over
infrastructuur en innovatie.
Een debat dat de gasten zich
nog geruime tijd zouden heugen. Dat was volgens BK-directeur Bert Zijl de bedoeling
van de door journalist Frénk

van der Linden geleide middag.
Qua infrastructuur staat Nederland op 4 in de Global Competitiveness Index en is daarmee de beste van Europa. Rinnooy Kan: ,,Nederland staat er
op infra-gebied internationaal
uitstekend voor.’’
Wel zijn verbeteringen op het
gebied van besluitvorming,
aanbesteden en planning nodig.
BK-directeur Ronald Kaasenbrood zei in zijn slotwoord dat
BK ingenieurs de komende jaren met steun van opdrachtgevers en relaties voor ‘een hoog
niveau en veel ambities gaat.
In de achterliggende 25 jaar is
dat volgens Alexander Rinnooy
Kan prima gelukt. Hij sprak van
‘een geweldig bedrijf en een
mooi voorbeeld van breedte op
zijn best’.

Velsen - ‘You’re the one that we
want’ moeten musicalliefhebbers gedacht hebben toen producent Albert Verlinde zijn sterrencast voor de musical ‘Grease’ bekend maakte. Als één van
de eerste theaters in Nederland
presenteert de Stadsschouwburg Velsen deze grote hitmusical van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 september (20.15 uur).
De kaartverkoop is onlangs begonnen en de musicalklassier
is enorm in trek bij het Velsense publiek. Zanger Tim Douwsma (‘So You Wanna Be A Popstar’) maakt zijn musicaldebuut
in ‘Grease’ als Danny, de stoere
leider van de T-Birds. Talent Vajèn van den Bosch is Sandy, de
verlegen Pink Lady die nieuw is
op de Rydell Highsfchool. Vajèn schitterde onlangs nog in
‘The Sound of Music’ als oudste
dochter Liesl. Met Sandy heeft zij
haar eerste hoofdrol in een grote musical te pakken. Het grote
publiek kent haar van ‘The Voice
Kids’ en ‘Spangas’. Daarnaast is
musicalster René van Kooten te
zien als dj Vince Fontaine, speelt
Tommie Christiaan (onder andere ‘Zorro’ en ‘The Little Mermaid’)
de beste vriend van Danny, Kenickie en Powervrouw Mylène
d’Anjou is gecast als Miss Lynch,
de directrice van Rydell Highschool. ‘Grease’ is dankzij de
succesvolle filmversie van 1978
met John Travolta en Olivia Newton-John een klassieker. Liedjes
als ‘You’re the one that I want’,
‘Summer Nights’ en ‘Hopelessly
devoted to you” groeiden uit tot
tijdloze hits die al jaren jong en
oud in beweging brengen. Toegang vanaf 36 euro. Kaarten voor
‘Grease’ zijn online te bestellen
via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Stadsschouwburg Velsen,
Groeneweg 71.

Beachvolleybaltoernooi
IJmuiden - Op 28 juni houdt volleybalvereniging Smashing Velsen het jaarlijkse Promis beachvolleyb2altoernooi. Dit begint om
12.30 uur, na afloop is er een
barbecue voor de liefhebbers.
Het toernooi is op het IJmuiderstrand voor Paviljoen Noordzee.
Iedereen mag zich inschrijven,
volleybalervaring is niet vereist.
Dit toernooi is vooral voor de gezelligheid. Je kunt je individueel of als team inschrijven. Oefenen kan ook. Ga dan op dinsdagavond om 19.30 uur op het
IJmuidenstrand meevolleyballen.
Dit is helemaal gratis, ook voor
niet-leden. Dit kan natuurlijk ook
als je niet aan het toernooi mee
doet. Zie ook www.smashingvelsen.nl/toernooi.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Tata-Kids of Steel® Run

Sportieve competitie
voor kinderen
IJmuiden - Kinderen die van
hardlopen houden en een sportieve uitdaging willen aangaan
kunnen op zondag 28 juni weer
deelnemen aan de Tata-Kids of
Steel® Run. Deze hardloopwedstrijd maakt onderdeel uit van de
34e editie van de Tata Steel Marquetteloop in Heemskerk. Kinderen van 5 tot en met 15 jaar
kunnen tegen elkaar hardlopen
op de 1.300 en 3.300 meter. Tata
Steel is sinds 2006 hoofdsponsor
van de Tata Steel Marquetteloop,
die jaarlijks ruim 2.000 deelnemers trekt. Leden van de eigen hardloopvereniging van Tata Steel, de Tata Steel Runners,
zullen op 28 juni ook aan de start
verschijnen.
Tata-Kids of Steel® is een initiatief van het staalbedrijf om een
gezonde levensstijl te promoten
onder kinderen. Beweging en

sport spelen daarin een belangrijke rol, evenals aandacht voor
gezonde voeding. De hardloopwedstrijd is een sportieve uitdaging, waar de kinderen zichtbaar
veel plezier aan beleven.
Programma Tata-Kids of Steel®
Run: 10.15 uur: 1.300 meter voor
kinderen tot en met 7 jaar. 10.45
uur: 1.300 meter voor kinderen tot en met 12 jaar. 11.05 uur:
3.300 meter voor kinderen tot en
met 15 jaar. De Tata-Kids of Steel
Run start op de Jonkheer Geverslaan. Inschrijven kan via voorinschrijving (zie website: http://
www.avdem.nl/marquetteloop)
of op de dag zelf (tot 15 minuten
voor de start) in De Waterakkers.
Op Facebook (@TataSteelMarquetteloop) is meer informatie over het evenement te vinden, evenals hardloop- en voedingstips.

‘Daglicht’ in Velsen
Velsen - De nieuwe voorstelling van cabaretier Johan Goossens, ‘Daglicht’, ging onlangs in
première en is bejubeld door alle
grote kranten. De voorstelling is
op vrijdag 2 oktober (20.15 uur)
te zien in de Stadsschouwburg
Velsen. Johan Goossens deed
voor zijn vorige voorstelling ‘Leer
mij de mensen kennen’ – genomineerd voor de Neerlands Hoop
– uitgebreid veldonderzoek als
docent Nederlands op een roc
en maakte daar harde en hilarische grappen over. In ‘Daglicht’
komt die onbetaalbare praktijk
opnieuw binnen gesijpeld, maar
het gaat vooral over Johan zelf
en zijn worsteling met het leven.
Hij gaat altijd van het ergste uit,
’s ochtends ziet hij overal tegenop en ’s avonds heeft hij overal
spijt van. Dat heeft hij van huis
uit meegekregen: mislukken is
normaal. Een goed programma
is voor Johans ouders ‘een toevalstreffer’, als de avond lekker

loopt is dat omdat hij ‘zo’n geweldig publiek heeft’. Toegang 21
euro. Kaarten voor ‘Daglicht’ van
Johan Goossens zijn online te
bestellen via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Stadsschouwburg
Velsen, Groeneweg 71 in IJmuiden. (foto: Merlijn Doomernik)

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Vierdaagse start 1 juni
vanaf nieuwe locatie

Schaapscheren
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 31
mei is het Schaapscheerdag op
Informatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude. Alle schapen worden geschoren en er zijn leuke
activiteiten waar zowel kinderen
als volwassenen aan deel mogen nemen. Je kunt leren kaarden, spinnen, wol verven, weven en vilten. Dit allemaal onder
begeleiding van de vaste groep
vrijwilligers van Zorgvrij. Kinderen kunnen zich laten schminken en er is een prijsvraag waar
het koeienbordspel van Zorgvrij
en een traktatie mee gewonnen
kan worden. Voor de liefhebbers
is de wol ook te koop. Er zijn diverse kraampjes met onder andere kinderboeken en honing en
andere producten van de imker
van Zorgvrij. De Schaapscheerdag is van 11.00 tot 16.00 uur. De
entree is 4 euro per persoon en
alle activiteiten zijn na binnenkomst gratis. Het is aan te raden
om met de fiets of lopend te komen in verband met de beperkte parkeergelegenheid. Overigens zoekt Zorgvrij nog vrijwilligers die bij toekomstige evenementen willen helpen (zorgvrij@spaarnwoude.nl) Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de
Genieweg 50 in Velsen-Zuid
(Spaarnwoude), 023-5202828,
facebook.com/BZorgvrij

Bromfietscontrole
Driehuis - Vorige week dinsdagmiddag hield de politie een
bromfietscontrole op de Waterloolaan in Driehuis. Tussen
14.15 en 17.30 uur controleerde
de politie vijfenzeventig bromen snorfietsen. Hiervan moesten er vijftig op de rollentestbank. Dertien snor- en bromfietsen bleken een te hoge constructiesnelheid te hebben. De
voertuigen waren opgevoerd.
De voertuigen mogen niet meer
in het verkeer gebruikt worden. Eerst zal het apparaat weer
in originele toestand teruggebracht moeten worden en moeten worden herkeurd. De kosten die hieraan verbonden zijn,
moeten worden betaald door de
eigenaar.

IJmuiden - Maandagavond
1 juni zal de avondvierdaagse weer van start gaan en wel
van een nieuwe startplaats. Zalencentrum Velserduin aan het
Velserduinplein 3-5 in IJmuiden
is de nieuwe locatie. Vanaf hier
zullen de wandelaars 4 avonden
vertrekken en hun kilometers
wandelen. 5, 10, of 15 kilometer vrij naar keuze. Het Velserduinplein zal voor een gedeelte afgesloten zijn tussen 16.00
uur en 22.00 uur. Hier zullen de
wandelaars zich verzamelen.Tevens zal de weg tussen de Wijk
aan Zeeërweg en de Frans Naereboutstraat afgesloten zijn tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Dit
in verband met het grote aantal mensen wat vanaf het Velserduinplein naar Velserduin moeten om zich aan te melden en af
te melden. Mensen die met de
fiets komen kunnen deze plaatsen bij de Vliegende Hollander
aan de kant van de Casembrootstraat. Hier zullen mensen rondlopen om op uw fiets te letten
en alles in goede banen leiden

.De start van de 4 daagse zal elke avond zijn tussen 18.00 uur
en 19.00 uur. Tevens kan men
zich dan ook nog inschrijven. De
kans bestaat dan dat u wel wat
zult moeten wachten. Inschrijven kost 5 euro per persoon. Leden van erkende wandelsportbonden genieten ook dan 1 euro korting de. De verzamelplaats
voor de intocht is op parkeerplaats tegenover zorgcentrum
De Moerberg. De start van de
intocht zal zijn c.a. 20.00 uur.
Houdt u rekening in het verkeer
met de vele wandelaars tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Op
Donderdagavond is het startlokaal gesloten tussen 19.00 uur
en 19.30 uur in verband met het
sorteren van de medailles.
U kunt zich nog inschrijven bij
de volgende personen: Mw.
Boot, Gijzenveltplantsoen 135,
telefoon 0255-510085. Mw. Koster, Eenhoornstraat 95, telefoon
0255-530640. Speeltuin de Veilige Haven tijdens openingsuren.
Mw. Vis, J.T. Cremerlaan 10, telefoon 023-5378563.

Tata-skelters voor
basisscholen

Velsen-Noord - Zondag 17
mei heeft Maarten Duijn uit Velsen Noord en Marjoke Bangma uit Beverwijk brons behaald
op het WK karate te Riga in Letland. Beide kwamen uit in de categorie Masters. Hans Korhorn
uit Beverwijk en Gaby Rumping
kwamen ook uit in de finale en
beëindigde op een 4de en een
8ste plaats wat een mooi resultaat is.
De vier karateka’s sporten allen
bij Sportschool José en Frank
Philipoom in Beverwijk. De discipline waar het team in uitkomt is de categorie karate Wado-ryu Kata’s. Zowel Maarten
Duijn als Marjoke Bangma hadden al veel ervaringen met wedstrijden op dit niveau. Beide zijn
reeds meervoudig Europees,
Wereldkampioen en winnaars
van de Martial Games 2011. Dit
WK werd ook weer goed bezocht er waren zelfs deelnemers
uit India en Argentinië. De con-

currentie was hevig. Ondanks de
hoge punten die Maarten Duijn
behaalde, moest hij een Italiaan
en Ier voor zich duchten. Deze resultaten worden mede gehaald door het vele trainen van
het team. In de aanloop naar deze wedstrijden werd dan ook vier
tot vijf keer per week getraind.
Duij: ,,Je moet het ook echt leuk
vinden om dit vol te houden op
dit niveau. Elke training is weer
een uitdaging. We hebben dan
ook excellente trainers vanuit de
sportschool en we nemen regelmatig deel aan seminars in binnen en buitenland.
Het is en blijft elke keer weer een
geweldige ervaring om met zoveel sporters uit alle landen van
de wereld kennis te maken op dit
soort wedstrijden’’, aldus Maarten Duijn.
Buiten de sportschool in Beverwijk traint Maarten ook nog bij
Dojo Doragon no Seishin Assendelft van Hans Waning.

De Herberg van de
Toekomst over zorg
IJmuiden - Leerlingen van de
bedrijfsschool van Tata Steel
hebben vorige week aan basisschool De Boekanier in IJmuiden een skelter geschonken. De
leerlingen hebben de skelter zelf
ontworpen en vervaardigd in het
kader van een praktijkproject
Werktuigbouwkunde. In totaal
zijn er vijf skelters gebouwd voor
scholen in de regio.
,,Het enthousiasme waarmee de
leerlingen aan het project hebben gewerkt is ongekend”, aldus
Rolf Deen, manager van de Academy van Tata Steel. ,,Het project is een goed voorbeeld van
hoe de bedrijfsschool van Tata Steel de leerlingen uitdaagt
om via projecten met een toegevoegde maatschappelijke waarde hun kennis in de praktijk te
brengen. Het resultaat bestaat
uit vijf skelters waar een skelterfabrikant jaloers op zou zijn. En

er is voor onze leerlingen niets
mooier dan die blije gezichten te
zien van de kinderen bij het afleveren van de skelters.”
De leerlingen Werktuigbouwkunde van de Academy van Tata
Steel brengen via het skelterproject niet alleen hun technische
kennis in praktijk, maar leren
ook om met klanten om te gaan
en om de specifieke wensen die
de scholen hebben te vertalen in
een gedetailleerd ontwerp. Dat
heeft geresulteerd in vijf verschillende soorten skelters, van
een regulier type tot een tweezitter en een skelter met een chopperstuur.
Naast De Boekanier ontvangen
basisscholen De Boomladder
(Heerhugowaard), De Driemaster (Egmond aan Zee) en de Mariaschool
(Noordscharwoude)
en de Kinderopvang in Broek op
Langedijk een skelter.

Santpoort-Noord - Zondag 31
mei is van 15.00 tot 17.00 uur is
in Dorpskerk Santpoort de eerste bijeenkomst van De Herberg
van de Toekomst, met als thema ‘de zorg als menselijk talent’.
De Herberg van de Toekomst is
voor iedereen een inspirerende omgeving waar je welkom
bent, kunt vertellen wat je vindt
en kunt luisteren naar anderen.
De herberg waar je uitrust van je
reis en weer nieuwe levenslust
en energie opdoet om de reis
geïnspireerd te vervolgen.
Onder deze titel is een groep
Santpoorters begonnen een
reeks bijeenkomsten te organiseren die voor iedereen interessant is en waar mensen elkaar ontmoeten. Deze Santpoorters willen een antwoord geven
op de toenemende geestelijke
armoede en eenzaamheid in de
maatschappij. Het doel is mensen in Santpoort te verbinden en
kritisch te kijken naar wat we zelf
doen in relatie tot hoe de wereld

om ons heen zich ontwikkelt.
Op 31 mei is de de aftrap van de
Herberg van de Toekomst met
het thema ‘Zorgen om / voor de
zorg in Santpoort. Men wil met
iedereen die zich betrokken voelt
praten over de nieuwe zorgsituatie na 1 januari 2015. De zorg niet
als vak maar als menselijk talent.
Er worden verhalen uitgewisseld
die leiden tot meer inzicht en die
ook energie geven om de nieuwe situatie positief te gebruiken.
Partijen die een inbreng hebben
in de lokale zorg zijn aanwezig
op een informatiemarkt. De middag start met drie inleidingen
van experts op uitvoering van de
zorg. Daarna volgen er sketches
over dit thema. Vervolgens is er
een panel en debat. De middag
wordt afgesloten met een borrel.
Tijdens het informele deel kunnen bezoekers informatie halen
of verhalen uitwisselen op de informatiemarkt. Dorpskerk Santpoort. Burg. Enschedélaan 67 in
Santpoort-Noord.
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Motorrijder
gewond

Kunstencentrum voor
één dag grootste atelier
IJmuiden - ‘Een nieuwe lente
en een nieuw geluid’ Het is misschien wel de bekendste beginregel uit de Nederlandse poëzie,
de eerste regel van het lange gedicht Mei van Herman Gorter. Ook
vanuit het Kunstencentrum Velsen
klinken in de lente nieuwe geluiden. Op zondag 31 mei presenteert afdeling Ateliers voor het
eerst een Zomerexpositie. Geïnteresseerden zijn van 13.00 tot 16.00
uur van harte welkom in het gebouw aan de Troelstraweg 20. De
toegang is gratis. De dansafdeling
DanceWorks danst van 18 tot en
met 20 juni een swingende eindejaarsvoorstelling in de Stadsschouwburg Velsen, de afdeling

Theater presenteert zich op zondag 7 juni in het Witte Theater en
de afdeling Muziek organiseert in
eigen huis een reeks maandelijkse voorspeelavonden. De afdeling
Ateliers gaat aan deze toonmomenten een nieuwe traditie toevoegen: de Zomerexpositie.
Op zondag 31 mei neemt de afdeling voor één dag het hele Kunstencentrum over. In het hele gebouw kun je genieten van de
mooiste werken die de cursisten
het afgelopen jaar gemaakt hebben. Locatie: Kunstencentrum
Velsen, P.J. Troelstraweg 20 1971
HL IJmuiden.Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl of tel. 0255510684.

Velsen-Noord – Een motorrijder is dinsdag aan het begin van
de middag gewond geraakt bij
een aanrijding. Het ongeval vond
plaats tegen één uur op de kruising van de Staalstraat met de
Wenckebachstraat. De motorrijder
kwam in botsing kwam met een
bestelwagen met aanhangwagen.
Diverse hulpdiensten kwamen ter
plaatse om assistentie te verlenen.
De motorrijder is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en voor
verdere zorg met spoed naar het
ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de toedracht van
de aanrijding. De kruising was gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

Sessie en raad
West-tribune
live op Seaport
IJmuiden - De voorgenomen aankoop van de Westtribune door de
gemeente Velsen wordt op donderdag 28 mei behandelend in
een raadsessie, waarna het besluit
wordt genomen in de raadsvergadering van 11 juni. RTV Seaport
zal deze twee bijeenkomsten in de
Raadzaal live uitzenden via het tvkanaal bij Ziggo en via de website www.rtvseaport.nl. Beide uitzendingen beginnen om 19.20 uur
met een voorbeschouwing.

Getuige van
straatroof
gezocht

IJmuiden - Foyer Live, de naam
waaronder het Witte Theater regelmatig live concerten in de
foyer zal organiseren. Op zondag 31 mei een zonnige editie
met het duo Koen van der Wel
en Kirsten van der Grinten (zie
foto). Kirsten en Koen delen hun
voorliefde voor ‘kleine’ liedjes,
ritme en meerstemmige zanglijnen. Het duo besloot nog maar
kort geleden om samen muziek
te gaan maken, maar zijn helemaal klaar voor hun debuut in
het Witte Theater. Naast Koen en
Kirsten zal ook The Atlantic haar
opwachting maken.
Waan je in de straten van New
Orleans met een combinatie van

intieme storytelling en energieke moderne bluesrock. The Atlantic neemt je mee over de golven met verhalende teksten over
het leven, de liefde en de muzikale rondreizen van frontman
Erik Ankoné door de bluesy Mississippi Delta en sunny California. Onder strakke begeleiding
van Koen van der Wel (drums),
Jeroen Kiewiet (bas & trompet),
Nicholas van Hilten (keys), Martijn Bodeman (gitaar) en Remco
de Vries (gitaar).
U bent van harte welkom vanaf
16.00 uur. De optredens starten
vanaf 16.30 uur en zullen (met
pauzes) duren tot plusminus
20.00 uur. Toegang is 2,50 euro.

Velserbroek – Vorige week donderdag is een 13-jarige jongen
uit Velserbroek beroofd van zijn
fiets en zijn telefoon. De jongen fietste over de Joke Smitkade in de richting van de Grote Buitendijk. Over het bruggetje kwam een jongen aangelopen
die hem aansprak. Onder bedreiging van een wapen werd de jongen zijn telefoon en fiets afhandig gemaakt. De overvaller vertrok vervolgens in de richting van
de Westbroekplas. De fiets werd
later teruggevonden bij de parkeerplaats van het strandje bij de
Westbroekplas. Het signalement
van de dader is als volgt: een jongen tussen 16 en 18 jaar, bruine
ogen, getint en van Marokkaans
of Turkse afkomst, lengte: 1 meter 80 tot 85, en hij spreekt een
soort van straattaal. Hij droeg
een zwarte winterjas/jack, zwarte trui met capuchon, donkere broek, witte sneakers met logo van een bekend sportmerk.
De politie zoekt getuigen van het
incident. Mensen met informatie worden verzocht contact op
te nemen met de politie in Velsen
via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Internationaal goud
voor springers TVIJ
Velsen - In het pinksterweekend vond de 24ste Ostseepokal
plaats in Sörup Duitsland, een
elk jaar weer gezellige en spannende internationale trampolinewedstrijd. TVIJ was dit jaar
met acht springers naar Duitsland gereisd, verder waren er
een trainster, twee juryleden en
heel wat supporters mee.
Op de zaterdag werden individuele wedstrijden gesprongen.
Hierbij hebben Siebe Wielenga en Romana Schuring de finale gehaald. Siebe greep net
naast de prijzen en werd vierde,
Romana werd tiende na een val
in de finale. Verder hebben Merel Wolzak (30ste) Annick Houthuizen (11de) Britt Klous (28ste)
Mel van der Kolk (8ste) Zoë Hekelaar (26ste) en Bente Geleijn
(39ste) ook meegedaan.
Op de zondag waren de synchroonwedstrijden waarbij Annick samen met haar synchroonpartner Jennifer Kouwenhoven
uit Heerenveen eerste is gewor-

den. Ook Mel is eerste geworden
samen met zijn synchroonpartner Daan Bergsma uit Heerenveen. Verder hebben Britt en Zoë
(8ste) Bente en Romana (10de)
en Siebe met Bram Marskamp
uit Heerenveen (8ste) meegedaan.
Op de zondag is ook de mixedsynchroonwedstrijd gehouden,
in Nederland heel ongebruikelijk maar een leuke afsluiter van
de wedstrijd waarbij jongens en
meisjes samen synchroonspringen. Hierbij hebben Mel en Annick (20ste) en Siebe en Merel (29ste) meegedaan. Wat verder leuk en verrassend was is
dat trainster Melissa Nazar en
haar vriend Jan-Mark Janmaat
ook hebben meegedaan aan de
mixed-synchroonwedstrijd. Melissa heeft al jaren niet meer
meegedaan aan wedstrijden en
voor Jan-Mark was het zijn allereerste trampolinewedstrijd. Ze
hebben het goed gedaan en zijn
23ste geworden.

Prachtige afsluiting voor
mini’s VV IJmuiden
IJmuiden - De Mini’s van Voetbalvereniging IJmuiden vierden
dit weekeinde een Mini-feestje.
Om de laatste training van het
seizoen een feestelijk tintje te
geven was er een heel speciale wedstrijd bedacht. Alle Mini’s,
ongeveer 35 kinderen, namen
het in twee wedstrijden op tegen hun ouders en zelfs een opa
en werden daarbij ondersteund
door een paar grote broers en
zussen en hun trainers.

Het zonnetje scheen en de opkomst was boven verwachting.
Tijdens de wedstrijden werd er
gestreden en ging niemand een
duel uit de weg! De kinderen
gingen er dik verdiend met de
winst vandoor, zoals het hoort.
Na afloop was er koffie en taart
voor de ouders en belangstellenden en aten de kinderen een
frietje. En ook werden de trainers
bedankt voor hun inzet. Een topmiddag dus.
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Wie verdient een lintje?
Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen kan
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich in voor een ander. Weet
u kandidaten? Draag ze voor! Dat
kan tot 16 augustus 2015.

Wie komen voor een lintje in aanmerking? Mensen die zich jarenlang op bijzondere wijze inzetten
voor de samenleving. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk,
op sportgebied, in de gezondheidszorg of op een ander terrein. Denk
ook aan mensen die voor hun werk
lang iets bijzonders doen waar de
hele samenleving wat aan heeft.
Persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de
lintjes behandelt, kan beoordelen
of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook
wordt u precies uitgelegd hoe u te
werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend,
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2016 moet het verzoek
insturen vóór 16 augustus 2015.
Meer informatie bij de afdeling
Communicatie / Kabinetszaken
via tel. 0255-567200. Daar kunt u
ook gratis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles
wat u moet weten over de aanvraag
van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie ook op www.
velsen.nl of www.lintjes.nl

Perspectiefnota 2015
gemeente Velsen
Op 19 mei 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen de
Perspectiefnota 2015 aangeboden
aan de gemeenteraad. Net als vorig jaar is het sleutelwoord samenwerking, zowel op ruimtelijk-economisch als op sociaal-maatschappelijk terrein. Het meerjarenperspectief is sluitend; er is sprake van
een solide financiële huishouding.
De gemeenteraad buigt zich in juni
over de Perspectiefnota 2015.

Het doel van de perspectiefnota is
richting geven en keuzes maken voor
2016, op basis van de Visie op Velsen
2025 en de daarbij behorende Strategische Agenda, en het Collegeprogramma van 2014-2018. Nieuw is de
lancering van vijf zogenaamde impulsprojecten, die de ontwikkelingen
naar de Visie op Velsen 2025 een extra zetje moeten geven.
De volledige tekst van het persbericht
en de Perspectiefnota 2015 zijn te vinden op www.velsen.nl.

Oproep bewonersonderzoek
gasstoring Velsen-Noord
Bent u bewoner van Velsen-noord
en bent u getroffen door de gasstoring van afgelopen januari ? Doe
dan mee aan het bewonersonderzoek van de Inspectie Veiligheid en
Justitie.

Voor het onderzoek , dat mede op verzoek van burgemeester Franc Weerwind wordt gehouden, is het belangrijk om de ervaringen van de bewoners

mee te nemen. Zij krijgen per post een
uitnodiging om deel te nemen aan een
enquête. Onder de eerste honderd reacties worden VVV-bonnen verloot.
Deelnemen aan de enquête kan tot en
met 7 juni. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting deze
zomer te vinden op de website van de
gemeente Velsen (www.velsen.nl) en
die van de Inspectie Veiligheid en Justitie (www.ivenj.nl).

Feest in IJmuiden vanwege park, weg en wandelpad
Op vrijdag 22 mei 2015 waren er
een paar feestjes tegelijk in IJmuiden: het vernieuwde Willebrordpark werd geopend, de herinrichting van de IJmuiderstraatweg is
afgerond en Annette Baerveldt
onthulde een van de panelen
‘Wandelpad IJmuider Spoorlijn’.

Er waren meer dan 70 gasten aanwezig, waaronder een groot aantal
bewoners van de IJmuiderstraatweg en Julianakade. Alle aanwezigen waren heel tevreden over het
werk dat is verricht. Zozeer zelfs, dat
Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord en Egbert
Wilmink als ondernemer in een ingelast onderdeel van het programma
hun dank uitspraken voor de fantastische samenwerking tussen aannemer KWS, de gemeente en de bewoners. Namens de gemeente Velsen
zette wethouder Floor Bal (groen
en landschapsbeleid) de spade in de
grond. Frank Groot van aannemer

KWS was er ook bij.
Wethouder
Annette
Baerveldt
(Sport, Recreatie en Toerisme) onthulde één van de zes panelen langs
het traject van de voormalige IJmuider spoorlijn, die daar meer bekendheid aan moeten geven. De panelen langs het wandelpad staan tussen het Willebrordpark en het Witte Theater. (foto’s Reinder Weidijk)
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Wegwerkzaamheden bij
gemeentehuis
Verkeersmaatregelen
Vanwege de werkzaamheden zijn
genoemde straten afgesloten voor
al het verkeer. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid via de
De Noostraat, Lange Nieuwstraat
richting de Velserduinweg en vice versa. Voetgangers kunnen op
loopschotten het werk passeren.
De winkels en horeca blijven bereikbaar. Naar schatting is vrijdag
17 juli alles klaar. Volg de actuele
ontwikkelingen op facebook.com/
gemeentevelsen.
v.d
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Maandag 1 juni a.s. start de firma Kreeft Infra bv met wegwerkzaamheden vanaf het Plein
1945 tot aan de Raadhuisstraat
in IJmuiden. Ook wordt er in de
Raadhuisstraat vanaf de Zoutmanstraat tot de Strengholtstraat/hoek Kalverstraat gewerkt. Na het vervangen van het
riool krijgen deze wegen en het
Dudokplein nieuwe verharding,
waarbij de inrichting iets wordt
gewijzigd.
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Informatiemarkt: Special
Sports Experience 2015
Op zondag 30 augustus 2015 is
er een sportieve informatiemarkt
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op
het Pim Mulier Sportpark in Haarlem. Sportverenigingen en instanties presenteren zich daar – ook de
Velsense. Zij kunnen zich nu aanmelden.

Bekende en onbekende sporten, demonstraties en clinics - het is er allemaal op de Special Sports Experience
2015. Bezoekers kunnen er met al hun
vragen terecht over de mogelijkheden
van aangepast sporten in de regio.
Elke sportaanbieder in Noord-Holland kan zich op de informatiemarkt
presenteren en clinics en/of demonstraties geven. Er zijn ook bedrijven
en instanties aanwezig – ook uit Vel-

sen – die informatie en advies kunnen geven over aangepast sporten. De
Special Sports Experience 2015 is hét
platform om de doelgroep daarover te
informeren.
Meer informatie
Bent u een sportvereniging of betrokken instantie en wilt u zich aanmelden voor deze sportmarkt, ga dan
naar https://nl.surveymonkey.com/s/
NW2937J. Vragen over de Special
Sports Experience 2015 kunt u te allen tijde stellen via sse2015@sportservicenoordholland.nl of via 023 –
557 59 37. Organisatoren zijn Sportservice Noord-Holland en SportSupport, samen met de Dirk Kuyt Foundation en de Provincie Noord-Holland. Ook de gemeente Velsen doet
mee.

Uitnodiging inloopavond
KPN-locatie 8 juni a.s.
Op maandag 8 juni 2015 organiseert de gemeente een inloopavond van 17.00 - 20.00 uur over
de KPN-locatie – de locatie van
het voormalig postkantoor aan de
Lange Nieuwstraat-SpaarnestraatMerwedestraat. De gemeente wil
omwonenden, winkeliers en andere belangstellenden informeren
over het bouwplan dat er nu ligt.
De bijeenkomst is in de Burgerzaal
van het gemeentehuis (Plein 1945,
IJmuiden).

Afgelopen halfjaar hebben de gemeente Velsen en Velison Wonen samengewerkt met een ontwikkelaar en
een aannemer voor een plan met een

supermarkt, enkele winkels en woningen. Belangstellenden kunnen tijdens de inloopbijeenkomst de tekeningen bekijken van het schetsplan
en de ideeën voor de inrichting van
de bijbehorende openbare ruimte. Alle betrokken partijen staan klaar om
het plan en de vervolgprocedure toe
te lichten en vragen te beantwoorden.
Tijdens de inloopavond kunnen geen
inspraakreacties worden ingediend.
Dat kan op een later moment tijdens
de inspraakprocedure. Op 17 juni
2015 bespreekt de gemeenteraad dit
plan in de raadscarrousel. Informatie
over de KPN-locatie / locatie voormalig postkantoor: www.velsen.nl via Bestuur & Organisatie en Projecten.

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de
buurt onveilig? Dat wil het wijkteam graag weten en daarom komen ze met een wijkmobiel naar u toe. Op dinsdag 2 juni staat het wijkteam klaar aan
het L. Zocherplantsoen in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie,
stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de gemeente. Zij zetten zich in om alle wijken van Velsen leefbaar te houden en horen
uw suggesties graag. Met al uw opmerkingen, vragen en ideeën over
de leefbaarheid in de wijk kunt u

bij hen terecht. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.
Het wijkmobiel staat er van 15.00
tot 17.00 uur. Meer informatie of
vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen: 0255567369.
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Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode
van 16 mei 2015 tot en met 22 mei 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerboulevard 664, wijzigen containerruimte naar kantoor (22/05/2015) 8166-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Slaperdijkweg 5 (IJsclub Nova Zembla), vervangen 3 lichtmasten (22/05/2015) 8302-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

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

tor bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Moerbergplantsoen 65 B, wijzigen
gevel
gymnastieklokaal
(21/05/2015) 6323-2015;
Zeewijkplein ong., herontwikkelen winkelcentrum Zeewijkpassage
(20/05/2015) w14.000631;
Dudokplein 1, realiseren extra uitgang (21/05/2015) 5750-2015;
Plein 1945 nr. 55, kappen 2 bomen

(19/05/2015) 4384-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 18, vergroten tweede verdieping (19/05/2015) 44542015;
Patriciuslaan 10, doorbreken draagmuur (21/05/2015) 6472-2015.
publicatietekst
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Vissenloop, 31 mei 2015, start
en finish Trawlerkade IJmuiden
(21/05/2015) u15.003312
Full Moon festival, terrein Peddelpoel Oostbroekerweg, recreatieschap Spaarnwoude (22/05/2015)
u15.003126
The Promised Land Openair festival, 13 juni 2015, terrein Peddelpoel Oostbroekerweg, recreatieschap Spaarnwoude (22/05/2015)
u15.003127
APV artikel 5:18 Standplaatsen
artikel 5:18 APV
Incidentele
standplaatsvergunning Nederlandse stichting voor
hulp aan dieren, 6 t/m 10 juli en
12 t/m 16 oktober 2015, ter hoogte
van Hema IJmuiden, (22/05/2015)
u15.003941

HOV: bushaltes Hagelingerweg te Santpoort-Noord
Het college heeft het voorlopig
ontwerp met toelichting “Aanbrengen bushaltes Hagelingerweg te Santpoort-Noord” vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is op de website www.velsen.nl te raadplegen.

Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 16 juni 2015 van 17.00 tot 20.00
uur in Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

vragen te stellen en opmerkingen te
geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot
en met 9 juli 2015 worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 465, 1970

AL IJmuiden of via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak
HOV haltes Hagelingerweg.

