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Onderzoeksteam geeft nieuwe informatie vrij

Nog veel vragen over
brandstichting Zeeweg
IJmuiden - De brand in de
voormalige
sportschool
villa Sportiva aan de Zeeweg is binnen ontstaan.
Die conclusie trekt het onderzoeksteam na uitgebreid
sporenonderzoek.
Eerder was al bekend geworden dat er sprake was
van brandstichting. Nader
onderzoek heeft uitgewezen dat er gebruik is gemaakt van brandversnellende middelen. ook is er
in het pand een witte jerrycan gevonden.
De brand brak rond 01.49 uur
uit in de nacht van zondag
17 april op maandag 18 april.
Naast de leegstaande sportschool is grand café La Belle gevestigd. Daar waren op
dat moment tientallen gasten aanwezig. Een medewerker van het café, de 36-jarige
Sidney van Leeuwen, raakte
door de brand zwaargewond.
Hij ligt nog altijd in het Brandwondencentrum. Andere medewerkers en bezoekers van
het café zijn wonder boven
wonder ongedeerd gebleven.
Getuigen zeggen dat zij iemand uit het raam van de
sportschool hebben zien
klimmen, vlak na het uitbreken van deze brand. Deze
persoon zou zijn weggerend
over de Zeeweg in de richting

(archieffoto: Ron Pichel)

van de Lorentzstraat. Het is
niet bekend of dit de gewonde medewerker van het café
is. Daarom zoekt de recherche getuigen, die nog niet
met de politie hebben gesproken en die gezien hebben dat
een persoon of personen het
pand zijn uitgeklommen via
het raam van de sportschool.
Er is ook een mogelijkheid om
het pand te verlaten via de
deur van de brandgang; deze
stond na de brand open.
Witte jerrycan
Na de brand heeft de recherche in het sportschoolgedeelte van het pand een witte jerrycan gevonden. Meer dan
vermoedelijk heeft hier een
brandbare vloeistof in gezeten. De jerrycan wordt momenteel op sporen onderzocht bij het NFI. De politie wil
graag weten of het iemand is
opgevallen of dat iemand gezien heeft dat er een witte jerrycan werd gevuld bij bijvoorbeeld een tankstation. Dergelijke witte jerrycans worden
niet gebruikt voor vluchtige of
chemische stoffen. Gangbare
kleuren voor deze vloeistoffen
zijn over het algemeen zwart,
groen of rood. Een witte jerrycan moet dus mogelijk iemand opgevallen zijn.
Ook komt de politie graag in
contact met mensen die we-
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ten hoe de witte jerrycan in
het pand is gekomen of heeft
gezien wie de jerrycan mee
naar binnen heeft genomen.
Deze informatie is zeer belangrijk voor het politieonderzoek.
Op het moment dat de brand
werd ontdekt heeft een onbekend gebleven man het personeel van het grand café La
Belle gewaarschuwd. Deze
persoon heeft op de keukendeur geklopt en aan de klink
getrokken. Toen een personeelslid open deed, vertelde de man dat er brand was
uitgebroken in de voormalige sportschool. De keukendeur van het café is gelegen
aan de zijde van de Willembeeksweg. Het onderzoeksteam komt graag in contact
met deze belangrijke getuige.
voertuigen gezien
Kort na het uitbreken van de
brand is op bewakingsbeelden uit de omgeving te zien
hoe een personenauto vanaf
de Zeeweg de Lorentzstraat
inrijdt in de richting van de
Briniostraat. Het gaat vermoedelijk om een donkerkleurige
Volkswagen Golf. De bestuurder en mogelijke inzittenden
hebben misschien belangrijke informatie.
> vervolg op pagina 2

AIrco vullen
Incl. onderhoud
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AlbAtros bAnden
IJmuIden
www.albatrosbanden.nl

Zie programma elders in deze krant
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van de gemeente
Velsen

Van lekker eten tot gedenken

Druk weekend met
veel leuke evenementen

velsen - velsenaren hoeven zich komend weekend
niet te vervelen. Er is zoveel te kiezen dat het nog
moeilijk kan worden. Maar
met goed plannen kun je
meerdere uitjes combineren.
Het begint vrijdagavond al met
Santhappen nieuwe stijl op
het Broekbergenplein. Daar
wordt een diner geserveerd,
waarvoor men ter plaatse een
kaartje kan kopen. Wie een
beetje dooreet kan ‘s avonds
uitbuiken bij het Benefietconcert met leerlingen en het Nederlands Philharmonisch Orkest in Gymnasium Felisenum, aanvang 19.30 uur. Zaterdag is het vanaf 15.00 uur
verder Santhappen in Santpoort-Noord.
Zaterdag vindt ook de 31ste
editie plaats van het Henk van
Delden Straatvoetbaltoernooi.
Locatie is als vanouds Plein
1945 in IJmuiden.
Zondag is de Dag van de Atlantikwall, dan zijn langs de
hele Nederlandse kust bun-

kers te bezoeken. Daarom is
het twee dagen lang Historisch Weekend bij het Bunker
Museum IJmuiden. Op zaterdag en zondag wordt daar
door re-enactment een levensecht beeld gegeven van
het einde van de strijd van de
Tweede Wereldoorlog.
Voor alle sportievelingen staat
zondag in het teken van de
Rabobank Fietsdag IJmond.
Fiets met leden van je club de
25 of 55 kilometer route, beleef de IJmond en fiets geld
bij elkaar voor de clubkas.
Hopelijk ligt de Westerveld
Fair ook op de route van veel
Velsenaren. Het Gedenkpark
van Begraafplaats & Crematorium Westerveld is altijd al
een bezoekje waard. Zondag
is tijdens de buitenfair een
heleboel te beleven.
Naast exposanten en demonstraties van ambachten en
een valkenier wordt een toneelstuk met bekende historische figuren ‘uit het gedenkpark’ opgevoerd. Voor
de jongsten is er een speciaal
programma.
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Ook heeft er een blauwe personenauto gereden over de
Zeeweg. Dit voertuig remde zelfs nog eventjes bij het
brandende pand. De auto,
een Renault Clio of soortgelijk type, is ook gezien op camerabeelden in de Vlierstraat
en Tussensbeeksweg. De bestuurder of inzittenden hebben dus korte tijd rond gereden. De politie komt ook
graag in contact met deze
persoon of personen.
In de straat achter de sportschool (Lorentzstraat) heeft
zondag 17 april rond 11.00
uur een bestelbus gestaan.
Het voertuig was wit van
kleur; zonder opdruk of logo. In deze bus zaten volgens
een buurtbewoner een man
en een vrouw. De vrouw was
rond de 35 tot 40 jaar, had
lang haar en droeg dit in een
staart. De politie komt graag
in contact met deze personen
of mensen die weten wie dit
zijn geweest.
Tot slot komt de politie graag
in contact met mensen die
daags- of voorafgaand aan
de brand iets is opgevallen.
Alle informatie, hoe klein dan
ook, kan belangrijk zijn voor
het onderzoek. Ook heeft de

politie nog niet met alle bezoekers gesproken die, ten
tijde van de brand, in het café
aanwezig waren. Deze gasten
worden verzocht zich alsnog
te melden. Ook is er die avond
mogelijk iemand uit het café
gezet. De politie komt graag
in contact met mensen die
hier meer van weten of met
deze persoon zelf.
De verzekeringsmaatschappij heeft bij de politie aangegeven dat het een aantrekkelijke beloning uitlooft; afhankelijk van de aard van de informatie.
Informatie
Mensen die informatie hebben worden verzocht te bellen met 0900-8844. Dit kan
onder vermelding van zaaknummer 2016086126. Bellen
met Meld Misdaad Anoniem
kan ook: 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om informatie online door te geven
via politie.nl. In alle gevallen
is het belangrijk om daarbij
het zaaknummer 2016086126
(brand Zeeweg) te vermelden. In deze zaak is het ook
mogelijk om rechtstreeks te
bellen met het onderzoeksteam: 06-52546460. Mailen
kan naar: tgo-tayer@politie.
nl.

Unieke Tafel van Kees
op sponsoravond Telstar
Velsen-Zuid – Een gezellige verjaardag waar de mannen over voetbal praten. Zo
omschreef één van de aanwezigen de sfeer tijdens de
Theateravond voor sponsors
van Telstar, maandagavond
in het Rabobank IJmond Stadion. Dankzij voetbalcommentator én Telstar-fan Leo
Driessen was het gelukt om
Kees Jansma naar VelsenZuid te halen. De voormalige
perschef van het Nederlands
voetbalelftal ging in gesprek
met Jan Boskamp en maar

liefst twee ‘misters Telstar’:
Fred Bischot en Anthony Correia. Maar er gebeurde meer.
Commercieel directeur Steef
Hammerstein praatte de aanwezige sponsors bij over de
positieve ontwikkelingen binnen de club en burgemeester Frank Dales verklapte
dat zijn kennis over de Witte Leeuwen indruk maakte op de vertrouwenscommissie die een positief advies
gaf over zijn aanstelling. (foto: Peter Herweijer/Fotoservice IJmond)

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.

nog ’s dunnetjes over.
De HAL begon in 1873 als
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM), met Rotterdam als thuisbasis. Sinds
1896 heette de maatschappij NV Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart-Maatschappij ‘Holland-Amerika
Lijn’. In 1973 werd de naam
ingekort tot Holland Amerika
Lijn NV. De maatschappij onderhield tot 1978 een transAtlantische scheepvaartverbinding tussen voornamelijk Rotterdam en New York.
Deze verbinding speelde jarenlang een grote rol bij de
landverhuizingen van Europa
naar Amerika.

IJmuidenaren kijken nauwelijks meer van op van een
langsvarend of afmerend
cruiseschip. Maar anderhalve week geleden trok het
nieuwste en grootste schip
van de Nederlandse rederij
Holland-Amerika Lijn (HAL),
de ms Koningsdam, veel aandacht toen het IJmuiden passeerde. Het ultramoderne
schip is bijna 300 meter lang
en kan 2650 passagiers herbergen.
Door de komst van het vliegtuig werden de HAL-scheDe Koningsdam werd op vrij- pen steeds meer ingezet voor
dag 20 mei in Rotterdam ge- cruises. In 1989 werd de HAL
doopt door koningin Máxi- ingelijfd bij het Amerikaanma. Na de doop vertrok het se Carnival Corporation &
schip dezelfde avond nog en plc, de grootste cruisevaartvoer het rond 3 uur ’s nachts onderneming ter wereld. De
stilletjes voor het eerst langs HAL heeft momenteel 14
IJmuiden, door de Noor- schepen.
dersluis naar Amsterdam.
Slechts een enkele fotograaf De Koningsdam heeft dit en
heeft deze primeur vastge- volgend jaar Amsterdam als
legd. Op zondag 22 mei rond thuisbasis, en zal dit jaar Amhalf acht ‘s avonds kwam sterdam nog elf keer en in
het schip opnieuw langs, nu 2017 nog eens dertien keer
zeewaarts, voor haar eerste aandoen. Dus wie hem vorig
cruise naar de Noorse fjor- of afgelopen weekend heeft
den. Deze keer trok het schip gemist: hij komt tot eind volopvallend veel publiek langs gend jaar nog 48 keer langs
het kanaal en bij de sluizen, IJmuiden! Het kleinere broerde kop van de haven en de tje, de Prinsendam, zal de kopieren. Afgelopen zondag mende maanden een regeldeed de Koningsdam haar matige gast in onze eigen
passages langs IJmuiden IJmondhaven zijn.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Rommelmarkt

Nieuwe routes
Rabobank Fietsdag
IJmuiden - De Rabobank
Fietsdag, die dit jaar voor
de zesde keer wordt georganiseerd, is in een nieuw
jasje gestoken. Op zondag 5 juni hebben de naar
schatting 5.000 deelnemers de keuze om 25 kilometer in de noordelijke IJmond of 25 in de zuidelijke IJmond te fietsen.
Voor wie dit rondje niet genoeg uitdaging biedt, zijn
de twee routes aan elkaar
verbonden tot de 55 kilometer lange IJmond Route.
,,Ik denk dat er met deze opzet voor iedereen een passende afstand af te leggen is’’,
zegt Jakob Klompien, directievoorzitter van Rabobank
IJmond. ,,De IJmond Route
is een bonus voor de sportievelingen. Deze route staat
symbool voor de ‘brug’ die
wij als bank willen slaan tussen de noordelijke en zuidelijke IJmond. De donaties die
wij beschikbaar stellen, komen uit het Rabobank DichtbijFonds. Met de middelen uit
dit fonds willen wij graag de
werk- en woonomgeving van
mensen in de IJmond versterken. Verenigingen en Stichtingen uit ons werkgebied leveren daaraan een belangrijke bijdrage.’’
Organisator Ilse Moerkerk:
,,Iedereen mag meefietsen
en kan kiezen voor wie hij of
zij fietst. Een volle stempelkaart van één van de 25 ki-

lometer routes levert 10 euro op. De lange IJmond Route
levert een fietser 15 euro op
voor de clubkas. Dit kan oplopen tot maximaal 500 euro per vereniging of stichting.
Maar liefst 188 verenigingen
en stichtingen hebben zich
dit jaar aangemeld voor onze traditionele fietsdag. Deelname verzekert de clubs van
een mooie bijdrage, mits je
natuurlijk fietsers aan je weet
te binden.’’
Dit jaar is er voor de meeste actieve en aanwezige vereniging of stichting op social media meer te verdienen.
Start op Facebook of Twitter een campagne om fietsers te werven voor je vereniging en aandacht te vragen
voor de Rabobank Fietsdag.
Maak een selfie en tag @RaboIJmond met #Selfietsie. De
club met de meest originele
en effectieve campagne vóór
en tijdens de fietsdag ontvangt een extra bijdrage van
250 euro voor de vereniging.
Op de stempelposten zorgen
muziekverenigingen voor een
gezellige sfeer. ,,Wij fietsen
zelf niet mee, maar ontvangen voor de muzikale omlijsting een mooie bijdrage voor
onze club’’, aldus Rob Groeneveld van muziekvereniging
de IJmuider Harmonie. ,,Wij
kijken net als voorgaande jaren enorm uit naar ons optreden voor de enthousiaste deelnemers aan de Rabobank Fietsdag!’’

Primeurs voor
HairPlace IJmuiden
IJmuiden - Dames- en herenkapsalon HairPlace IJmuiden is voortdurend bezig met
vernieuwing. Niet alleen op
het gebied van knippen en
kleuren, maar ook voor zichzelf. Zo komt deze zaak als
eerste met een afspraak applicatie: 1kapper.nl, te downloaden via de Apple of Google Play store op de mobiele
telefoon. Op deze wijze is het
mogelijk om, waar en wanneer, direct een afspraak te
maken, de gewenste behandeling te kiezen bij de kapper van voorkeur. Ideaal voor
mensen die altijd druk zijn.

lemsplein compleet in een
nieuw jasje gestoken met
een fris, strak en modern interieur. Het uiterlijk wat bij
deze zaak past. Al deze vernieuwingen zijn niet onopgemerkt gebleven; niet alleen Bekende Nederlanders
weten de weg naar HairPlace te vinden maar ook over
de grens trekt HairPlace de
aandacht. Hairstylisten Brahim en Esmée zijn gevraagd
het haar te verzorgen van een
grote internationale superster die deze zomer voor concerten naar Nederland komt.
De contracten hiervoor zijn
recentelijk getekend, echter
Maar dat is niet het enige, mag de naam van deze icoon
klanten kunnen ook via de nog niet worden genoemd.
WhatsApp een afspraak maken wanneer het uitkomt. Het doel van HairPlace is dat
Voeg 06-26636698 toe aan alle vrouwen vrouwen van
de contacten en een plek is hun eigen haar gaan houden.
zo gereserveerd. De vernieu- Jong, oud, bekend of onbewing van HairPlace blijft niet kend, iedereen wordt als een
alleen bij technologie. On- VIP behandeld. Zie ook www.
langs is de salon aan het Wil- hairplace.nl.

Minicontainers voor
plastic als pilotproject
Herinrichting rondom
Van Leeuwenstraat
IJmuiden – Vanwege vervanging van de riolering in de omgeving Van Leeuwenstraat in
IJmuiden worden alle betrokken straten opnieuw ingericht. Het gaat om de Van Leeuwenstraat, Homburgstraat, Jacob van Heemskerkstraat, Willem Barendszstraat, De Rijpstraat en de Warmenhoven-

straat in IJmuiden. Door de herinrichting wil men de verkeersveiligheid en de leefbaarheid
verbeteren. Zo komen er nieuwe bomen en worden er parkeervakken gerealiseerd. Na
twee inspraakrondes zijn veel
opmerkingen binnengekomen.
Dat leidde tot een aantal aanpassingen van het ontwerp.

Velsen – Vanaf deze week
wordt in een deel van Velserbroek en Santpoort-Noord
de manier van afval inzamelen veranderd. Huisvuilcentrale (HVC) is bezig met een
project onder de naam Meer
Waarde uit Afval.
In Santpoort-Noord krijgen
bewoners meer minicontainers. Naast een container
voor restafval, GFT en papier,
komt er een minicontainer bij
voor het plasticafval.
In Velserbroek gaan ze het
anders doen, daar krijgen
bewoners drie containers:
voor GFT, papier en plastic.
Het overgebleven restafval

kan door bewoners naar verzamelcontainers worden gebracht.
Op deze manier wil men een
betere afvalscheiding realiseren, wat uiteindelijk zal leiden
tot lagere kosten, wat merkbaar zal worden in de afvalkostenheffing.
HVC wil over drie maanden
van bewoners horen hoe het
afval scheiden is bevallen.
Daarvoor sturen ze medewerkers de wijk in. Over zes
maanden verwacht men een
evaluatie te kunnen maken
die de basis vormt van een
nieuw inzamelsysteem voor
afval.

IJmuiden - Zaterdag 4
juni wordt van 09.00 tot
17.00 uur weer een gezellige rommelmarkt georganiseerd op het Kennemerplein (tegenover de Vomar). Er zullen weer veel
kramen staan die vol liggen met van alles en nog
wat. Wie ook zijn overtollige spullen wilt verkopen kan een kraam huren. Bel voor meer informatie of reserveren van
een kraam: 0255-533233 of
06-10475023. De volgende markten zijn op 9 juli, 23
juli tijdens de jaarmarkt, 6
augustu, 27 augustus en 3
september.

Vrijwilligers
vakantieweek
gezocht
Velsen - De Zonnebloem
regio Kennemerland is dringend op zoek naar vrijwilligers die gasten willen begeleiden tijdens de jaarlijkse vakantieweek. Elk jaar
wordt een vakantieweek
voor gasten uit IJmuiden,
Santpoort/Driehuis en Velserbroek gehouden. Dat is
dit jaar op de Arendshoeve
te Bergambacht, van 29 augustus tot en met 3 september. Aan deze vakantie nemen mensen deel met een
lichamelijke beperking door
leeftijd, ziekte of handicap.
De accommodatie is aangepast aan de behoefte van de
gasten. Voor de begeleiding
en medische/verpleegkundige verzorging van de zieke en gehandicapte vakantiegangers is een groot aantal vrijwilligers nodig. Daarbij heeft de regio Kennemerland vooral behoefte aan verpleegkundigen
en verzorgenden met een
daarvoor gekwalificeerd diploma (niveau 3). Aan deelname door vrijwilligers aan
de vakantieweek zijn geen
kosten verbonden. De verblijfkosten tijdens de vakantie (huisvesting en voeding) zijn voor rekening van
de Zonnebloem. Bovendien
sluit de organisatie voor alle deelnemende vrijwilligers
een goede verzekering af.
Geïnteresseerde verpleegkundigen en (zieken)verzorgenden kunnen zich
melden bij Wil Tulen, 0756873917 of mail naar: wtulen@zs4all.nl.
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Santhappen terug
van weggeweest
Santpoort-Noord - Het gezelligste culinaire evenement
in de regio komt weer terug
en hoe. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni staat het Broekbergenplein weer in het teken van Santhappen.
Op vrijdag 3 juni gaat Santpoort weer aan tafel. De culinaire deelnemers aan het
tweedaagse evenement serveren dan een viergangen
menu. Voor het bedrag van
35 euro per persoon krijgt u
dus een viergangenmenu en
twee consumpties. Aan lange tafels geniet u van de lekkerste creaties en veel gezelligheid om u heen. DJ John
Castenmiller zal het geheel
voorzien van een ontspannen muziekje. Deze avond
is uitermate geschikt voor
groepen, verenigingen, bedrijven en natuurlijk Sant-

poorters onder elkaar. Voor
het Santhapdiner op vrijdag
dient u vooraf kaarten te kopen bij een van de deelnemers.
Op zaterdag 4 juni wordt het
Broekbergenplein omgetoverd tot de grootste loungeruimte van de regio. Met muziek en een drankje kunt u al
vanaf 3 uur heerlijke lounchen. Natuurlijk verzorgt Culinair Santpoort voor u het
foodgedeelte, met live cooking, foodtruck en vele nieuwe elementen. Zaterdag is
de start dus om 3 uur en zijn
kaarten niet nodig en is iedereen weer van harte welkom.
De deelnemende bedrijven
zijn Villa Westend, Het Palet,
Pasta Casa, Wijnhuis Ten Bilt,
Bartje Bloemendaal, Dijkman
Kaas en Primeurshop Bol.

Dit jaar geen Pierloop
IJmuiden - Ondanks de gezamenlijke inspanning van
het organisatiecomité en de
gemeente Velsen gaat de
Pierloop dit jaar niet door. Het
is niet gelukt om een nieuwe hoofdsponsor te vinden.
Daarnaast spelen ook veranderingen in het parcours en
een krappe liquiditeit een rol.
John van Vliet, voorzitter
van het bestuur van de Pierloop: ,,Het is een samenloop van omstandigheden.
De lange zoektocht naar een
hoofdsponsor na het beëin-

digen van het sponsorcontract door Rabobank IJmond
is niet gelukt. Hierdoor moest
de begroting behoorlijk worden bijgesteld, waardoor de
hardloopwedstrijd zou moeten versoberen.”
De gemeente was bereid
om de Pierloop te helpen.
,,Maar er speelden ook andere factoren mee, zoals de
werkzaamheden op de Lange Nieuwstraat. Hier waren
in goed overleg met de gemeente alternatieven voor-

handen, maar deze wijzigingen waren dusdanig, dat het
Pierloopgevoel zou ontbreken. Daarom hebben we besloten om een jaar over te
slaan om in 2017 de Pierloop
weer in volle glorie te kunnen
organiseren.”
Het bestuur wil iedereen bedanken die hard heeft meegewerkt naar het zoeken van
oplossingen, met name de
trouwe sponsoren, de gemeente en het organisatiecomité. (foto: Friso Huizinga)

IJmond geeft thuis met
nieuw woonprogramma
Work Out Lifestyle
Experience op 8 juni
IJmuiden - Woensdag 8 juni is het zover: hét lifestyle
evenement van de regio vindt
dan plaats bij de mooiste
sportclub van de regio.
Het zal een gezellige avond
worden met vele verrassende
stands. Ontdek een veelzijdig
aanbod van nieuwe producten, ontmoet lokale ondernemers, proef de heerlijkste gerechten en bereid je voor op
een exotische rondreis langs
de leukste lifestyleproducten. Zet 8 juni in je agenda en
zorg dat je erbij bent.
Verschillende lokale ondernemers komen deze avond
bij elkaar en brengen een

gevarieerd programma met
voor ieder wat wils. Work Out
zal het decor vormen voor
een gezellige markt met meer
dan 20 kramen. Vind hier originele producten die jouw leven meer kleur en inhoud
zullen geven.
Ga vanaf 19.00 langs en geniet samen met ons van
een sfeervolle avond vol authentieke stands en lekkere
drankjes, en shop meteen je
zomerartikelen bij elkaar!
Dus trommel je vrienden bij
elkaar en ga woensdag 8 juni om 19.00 uur naar Work
Out op de Kanaalstraat 10 in
IJmuiden.

Velsen – Voor de Metropoolregio Amsterdam wordt tot
het jaar 2040 een forse groei
van het aantal huishoudens
verwacht. De druk op de woningmarkt zal ook voor de
regio Zuid-Kennemerland/
IJmond merkbaar zijn.
Daarom bepalen de acht
deelnemende gemeenten in
dit gebied dat zij zich gaan
inspannen om alle bevolkingsgroepen een passende
woning te bieden. In deze regio verwacht men een groei
van het aantal huishoudens
van nu 175.000 naar 190.000

huishoudens in 2025 en
zelfs 200.000 huishoudens in
2040. In totaal wil men in de
periode 2016 tot 2020 8.100
woningen gaan bouwen in
deze regio. De komende periode moet worden gezocht
naar locaties voor deze extra
woonopgave. In de regio wil
men vooral binnen bestaand
stedelijk gebied bouwen en
leegstaande panden transformeren naar woningbouw.
Medio 2017 zal een actualisatie van de woningbehoefte worden gemaakt. De voorraad sociale huurwoningen

blijft regionaal minimaal op
peil. Voor de middeninkomens wil men meer aanbod
creëren. In de hele regio wil
men samen 400 wooneenheden voor statushouders beschikbaar stellen. De doorstroming wil men bevorderen door meer geschikte woningen voor ouderen of alleenstaanden aan te bieden.
Nieuw is de regionale Woonzorgagenda. Ook wil men
gezamenlijk een samenhangend systeem voor woonruimteverderling in de regio
opzetten.

Stadsschouwburg draait met verlies
Velsen – Stadsschouwburg
Velsen is samen met Kunstencentrum Velsen bezig
met een omvorming van de
organisatie. Dit is nodig vanwege de zwakke vermogenspositie van de twee organisaties. De gemeenteraad ging
akkoord met een overgangssubsidie om de omvorming

mogelijk te maken.
Stadsschouwburg
Velsen
maakte onlangs bekend zowel in 2015 als in het eerste
kwartaal van 2016 verlies te
hebben gedraaid, waardoor
de vermogens- en liquiditeitspositie nog meer is verslechterd.
Het bestuur van de schouw-

burg treft nu alle maatregelen die zij nodig achten om
de continuïteit op orde te
brengen. De gemeente Velsen houdt zicht op de verdere
ontwikkeling bij de schouwburg en het Kunstencentrum
via kwartaalrapportages die
worden besproken in bestuurlijk overleg.
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Winst voor Velsen in
eerste beslissing

Aangepaste proeven bij
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Om beginnende ruiters in de gelegenheid te stellen aan dressuurwedstrijden deel te nemen
organiseerde manege Hippisch Centrum Velsen aan de
Driehuizerkerkweg 13 zondag 29 mei A(angepaste)
dressuurproeven.
Deze proeven zijn onderverdeeld in A1, A2 en A3. Een
groot aantal leerlingen had
zich ingeschreven voor deze dressuurwedstrijd. Voor
een aantal leerlingen was
het hun eerste dressuurproef
en de spanning was dan ook
van de gezichten af te lezen.
In de A3 proef werd Mara Kruisselbrink knap eerste

met de pony Dazer. Shirley
Schipper met de pony UK
mocht de tweede prijs mee
naar huis nemen en het rode
rozet, Quinty van Doornspeek
werd derde. De vierde plaats
ging uiteindelijk naar Fee JoAnn de Veer met Dizzy.
Daarna volgde de A2 proef.
De eerste prijs en het oranje rozet gingen naar Janella Nienhuis met de pony UK.
Danica Verschoor werd fraai
tweede en de derde prijs
mocht Daley van de Kleut in
ontvangst nemen.
Tot slot de A1 proef. Sophie
Akkerman behaalde de eerste prijs. Een tweede prijs
ging naar Wende Spaas en

Vurig debat met Tweede
Kamerlid SP over huren
IJmuiden - Op een druk bezochte bijeenkomst van het
Politiek Café ‘Branding op
Links’, maandagavond in het
Witte Theater in IJmuiden, over
de ‘woningnood anno 2016’,
kreeg het SP Tweede Kamerlid
Farshad Bashir het soms zwaar
te verduren.
Zijn pleidooi, om de belastingafdracht van de woningcorporaties in het kader van de verhuurdersheffing om te zetten
naar een investeringsopdracht
aan de corporaties, kreeg weinig bijval. De kritische huurders
wilden eindelijk een huurverlaging, want zij zijn de jaren van
huurverhoging en huursprongen meer dan zat en gaan niet
akkoord met het idee dat huurders zelf alle middelen mogen
ophoesten voor nieuwbouw.
Zeker niet zolang het particuliere woningbezit via de hypotheekrenteaftrek wordt gesubsidieerd.
Bashir: ,,Ik wil dat er weer gebouwd gaat worden zodat de
wachtlijsten snel verdwijnen.
Daarvoor moet de verhuurderheffing ingezet worden. Als het
om de betaalbaarheid van wo-

nen gaat, hebben we een ander instrument namelijk de
huurtoeslag. Als je ook de hypotheekrenteaftrek hierbij betrekt, kun je veel meer voor
huurders doen.”
Peter van Ling, directeur van
de woningcorporatie Velison
Wonen, had evenzeer veel uit
te leggen, ondanks zijn besluit onlangs om de streefhuur van ‘zijn’ huurwoningen
te verlagen. Hij deelt de opvatting met de SP dat tegenwoordig niet langer gesproken kan
worden van te veel aan sociale
huurwoningen in Velsen, maar
eerder van een tekort. Materiaal om die inschatting te staven had hij al met de gemeente gedeeld. Ook kon hij bevestigen dat de belangstelling
voor vrijkomende sociale huurwoningen groot is. Het geringe
aantal reacties voor duurdere
huurwoningen via het verdeelsysteem Wonen in Velsen komt
door de rol van makelaars in dit
segment. Toch is er in sommige wijken teveel leegstand van
dure huurwoningen en worden
de huren van 900 euro daarom
daar al vaak ‘afgetopt’.

Joan Filmer met Dazer werd
derde en mocht het witte rozet mee naar huis nemen.
Alle ruiters hebben super
netjes gereden en zijn dan
ook allemaal geslaagd. Het
was weer een gezellige middag.
Zondagmiddag 5 juni zijn er
weer kleuterlessen ponyrijden voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar. U kunt
uw kind hiervoor aanmelden.
In de zomervakantie organiseert Hippisch Centrum Velsen weer de leukste en gezelligste ponydagkampen. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

www.lijfengezondheid.nl

Driehuis - Velsen moest zondag een 2-1 achterstand goedmaken om de laatste ronde te
bereiken voor promotie naar
de eerste klasse. Hoofddorp
was gekomen om deze stand
zo te houden en trok zich bij
balverlies snel terug op de eigen helft. Pas na een kwartier
kreeg Velsen enkele mogelijkheden maar Tim Groenewoud
en Patrick Castricum misten
nog de juiste richting of vonden de doelman op hun weg.
Ook Sander Loogman zocht
het doel op de verkeerde plek.
Hoofddorp kwam er intussen
meer uit en bleek over enkele gevaarlijke aanvallers te beschikken. Zo wurmde Revelinio Vermeer zich door de verdediging van Velsen en testte
de kwaliteit van de deklat. Dat
was dus even schrikken.
Na de thee een geheel andere wedstrijd met aanvallen van
beide kanten. Eerst was het
Lars van Rijn die namens de
bezoekers voorlangs schoot
met meteen daarna een soortgelijke actie van Patrick Castricum aan de andere kant, dit
op aangeven van Donny Koning. In de vijftigste minuut
was het raak voor Velsen. Uit
een vrije trap van Jesper Gutteling krulde Tim Groenewoud
de bal met de buitenkant van
de schoen naar de verre hoek,
1-0. Beide ploegen bleven de
aanval zoeken want met deze
stand was niemand gebaat.
Verlenging en strafschoppen
hadden we een dag eerder in
Milaan al kunnen bewonde-

Stormvogels A1 weer
naar hoofdklasse
IJmuiden - Het vlaggenschip
van de jeugd van Stormvogels
is volgend seizoen weer actief in de hoofdklasse. Na het
winnen van de nacompetitie
zijn zij weer terug in de competitie waaruit zij vorig seizoen is gedegradeerd.
Het seizoen begon wisselvallig. Gedurende het seizoen
kregen Stefan Hoekstra en
zijn mannen steeds beter de

drive te pakken. Na de winst
van de tweede periode startte op 14 mei de nacompetitie met een thuiswedstrijd tegen Amsvorde. Deze wedstrijd werd gemakkelijk met
2-0 gewonnen. In de uitwedstrijd tegen Laren op 21 mei
was Stormvogels heer en
meester maar vergat dit echter om te zetten in een grote
overwinning, gelukkig werden

ren. Aan beide kanten kwamen
er fraaie kansen maar voorlopig had dat geen invloed op
de stand. Wel lag het initiatief
steeds meer bij Hoofddorp en
dus was het weer Patrick Castricum die Velsen tot juichen
bracht. Tussen vier man in
wist hij toch koppend doelman
Danny de Bruin te verschalken:
2-0. De vreugde was echter
van korte duur want vijf minuten later was het Ivar Lammers
die Hoofddorp terug in de race
hielp: 2-1. Na negentig minuten en nog een aardige serie
kansen voor beide teams vond
de prima leidende scheidsrechter Van Dokkum het genoeg en werd het publiek getrakteerd op nog een half uurtje spanning.
De eerste verlenging kan worden overgeslagen. De beslissing kwam na de wisseling
van speelhelft. Donny Koning
schoot koelbloedig een strafschop in de linker benedenhoek nadat hij zelf was gevloerd, 3-1. Hoofddorp gooide
nu alles op alles om nog gelijk te komen en liet de verdediging voor wat het was. Sander Loogman en Patrick Castricum lieten opgelegde kansen
op een grotere uitslag liggen.
Sander schoot vanaf vijf meter over een leeg doel en Patrick zag zijn bal via de buitenkant van de paal weer het veld
in stuiteren.
Velsen gaat volgende week
richting IJsselstein tegen VVIJ
dat uitkomt in de eerste klasse A.
de punten wel door een 1-2
overwinning
meegenomen
naar IJmuiden. Door deze
overwinning zou één punt genoeg zijn in de uitwedstrijd in
Zaandam tegen Hellas Sport.
Een fantastische eerste helft
betekende twee doelpunten
voor Stormvogels, er werd ook
een tegengoal geïncasseerd,
dit betekende een 1-2 ruststand. Eigenlijk had in de eerste helft de wedstrijd allang
beslist moeten zijn aangezien
Stormvogels ontzettend veel
kansen creëerde. In de tweede helft kwam Hellas Sport op
stoom en maakte snel de gelijkmaker. Een spannende fase brak aan en Stormvogels
werd steeds meer teruggedrongen. Een kwartier voor
tijd kreeg Stormvogels een
strafschop die werd benut,
3-2! Hellas Sport gaf echter
niet op en 6 minuten voor tijd
scoorde zij de 3-3. Gelukkig
hielden de Stormvogels mannen stand en werd zo de promotie bewerkstelligd.
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Bridgevereniging
Velserbroek op vakantie

Velserbroek - Bij Bridgevereniging Velserbroek zijn de
laatste spellen gespeeld en
de kampioenen bekend.
In de A-lijn is het paar Han
van Eerden en Jan Meijer op
de eerste plaats geëindigd
en in de B-lijn waren Guusje Max en Gé Beintema de
beste. Ze zijn na de laatste

speelronde in de bloemen
gezet.
De bridgevereniging sluit het
seizoen af nog een paar weken zomerdrive, fietsen met
de Rabobank en de slotdrive
op 18 juni.
Het bestuur van BVV wenst
alle leden een fijne vakantie.
Tot ziens op 7 september!

Kunst & natuur centraal
op Westerveld Fair
Driehuis - Als afsluiting
van de landelijke Week
van de Begraafplaats organiseert Begraafplaats
& Crematorium Westerveld (Duin en Kruidbergerweg 2-6, Driehuis) op
zondag 5 juni van 10.30
tot 16.00 uur de ‘Westerveld Fair’. De Fair - met als
thema Kunst & Natuur - is
vrij toegankelijk, iedereen
is welkom.
Behalve het gevarieerde aanbod aan exposanten, met
producten en diensten op
het gebied van kunst, ambacht en natuur, worden ook
bijzondere toneelstukken op-

gevoerd. Er is een buitenaula waar bezoekers kunnen
kijken naar bekende historische personen die in het gedenkpark hun laatste rustplaats vonden. Zo komt Anthony Fokker voorbij, net als
schrijver Multatuli en Aletta
Jacobs – de eerste vrouwelijke student en arts van Nederland. Ook is er livemuziek
en zijn er demonstraties van
onder andere een valkenier.
,,Westerveld is in de eerste plaats natuurlijk een gedenkpark”, vertelt Carla Bosua, directeur van Westerveld.
“Maar het park is ook zó mooi
en herbergt zoveel natuur en
cultuur. Met het organiseren

van een Fair willen we iedereen op een laagdrempelige
manier met Westerveld laten
kennismaken. Uiteraard is er
ook eten en drinken te verkrijgen in ons paviljoen, waar
bezoekers kunnen genieten
van lokale lekkernijen. Iedereen is welkom!”
De landelijke Week van de
Begraafplaats wordt van 28
mei t/m 5 juni georganiseerd
op initiatief van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Volgens de ASCE zijn begraafplaatsen belangrijk als cultureel erfgoed.

Rondje Vogelmeer Kennemerduinen
Regio - Tijdens de IVN-excursie Rondje Vogelmeer zondag
5 juni kan men de grote variatie aan duinlandschap bekijken en ervaren. Het Vogelmeer ligt centraal in de Kennemerduinen en is een prachtig gebied voor vogels en vogelaars. Ga mee op ontdekkingstocht naar grote en kleine bijzonderheden in een
prachtige duingebied.
Het Vogelmeer heeft licht aflopende oevers, ondiepe moerasgedeeltes en een aantal
zanderige eilandjes. Dit alles
is goed te zien vanuit de vogelkijkhut. Momenteel geeft
het Vogelmeer onderdak aan
verschillende vogels en amfibieën. In de winter is het
meertje geliefd door dwaalgasten en doortrekkers en in
het voorjaar broeden de kleine plevieren. In het gebied zijn
ook vogels zoals blauwborst,
rietzanger, geoorde fuut, dodaars en aalscholvers te zien.
Schotse Hooglanders, Koniks

paarden en Shetlander pony’s
worden ingezet om een nog
gevarieerder en oorspronkelijker begroeiing in de Kennemerduinen te krijgen. Deze
dieren eten de begroeiing op
en trappen de bodem open.
Hierdoor groeien er weer
kleurige mossen, kruiden en
bloemen. Door hulp van deze
‘beheerders’ heeft de natuur
zijn dynamiek verder terugge-

kregen.
Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Verzamelen om 11.00
uur bij het informatiebord parkeerplaats Parnassia. Duur:
2 uur. Aanmelden graag via
www.np-zuidkennemerland.
nl of bel dinsdag tot en met
zondag via 023-5411123. Of
kijk op ww.ivn.nl/zuidkennemerland.

Vastenmaand Ramadan
gaat van start
Velsen - De Ramadan is dit
jaar van 6 juni tot 4 juli. Dit is
een bijzondere maand voor
moslims. Het is de maand
waarin de eerste openbaringen van de Koran aan profeet Mohammed plaatsvonden. Het vasten is een van de
vijf plichten van de islam. Het
vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van
de zon. Gedurende het vasten eten en drinken de moslims niet.
Ramadan is de negende
maand van de islamitische
kalender en tevens de vastenmaand en een maand van
goede dingen. De mensen
doen in deze maand meer
gebeden tot Allah zodat ze
in geloofsovertuiging toenemen. De Ramadan is een
maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning.
Het is een maand waarin
mensen extra verdraagzaam,
toeschietelijk en vrijgevig zijn.
Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van
de mensheid centraal staan.
In veel Islamitische landen,
maar ook in Nederland is het
gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te
halen. Het elkaar uitnodigen,
bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij.
De behoeftigen voeden en
kleden gebeurt frequenter in

deze maand. Bovenal is de
Ramadan een periode om de
gunsten van Allah te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan
Hem dankbaarheid te tonen.
Voor mensen die ziek zijn en
vrouwen die zwanger zijn en/
of borstvoeding geven geldt
een uitzondering. Wanneer zij
vrezen dat het vasten hun gezondheid of die van het kind
(de kinderen) kan schaden,
zijn zij vrijgesteld van het vasten. Ze moeten dan wel hun
vasten inhalen.
Tijdens de Ramadan bezoeken de moslims na het verbreken van het vasten de
moskee voor het Tarawih gebed. Tarawih betekent letterlijk uitrusten. Dit gebed wordt
tussen het nachtgebed en bet
ochtendgebed verricht.
Tijdens de Ramadan lezen de
moslims veelvuldig de Koran
omdat de eerste openbaringen van Koran in de maand
Ramadan heeft plaatsgevonden. Door veel moslims wordt
de Koran in de maand Ramadan uitgelezen.
Gedurende de maand Ramadan kan het in en om de
Kuba Moskee tot laat in de
nacht druk zijn. De moskee
zal de overlast voor de omwonenden tot een minimum
proberen te beperken. Mocht
u toch hinder ondervinden,
dan kunt u bellen met 0255522667 of mailen naar kubamoskee@hotmail.com.
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DCIJ-nieuws

Kampioen en tientallen
IJmuiden - Tijdens de jaarvergadering van DCIJ bracht
voorzitter Jesse Bos de eindstand van de onderlinge
competitie extra onder de
aandacht. Lovende woorden
waren er voor clubkampioen
Martin van Dijk. Met de wisselbeker en een ruikerbloemen (zie foto) werd Van Dijk
ten overstaan van alle aanwezigen gehuldigd.
De eindstand bepaalde tevens de samenstelling van
het eerste tiental. In de nationale hoofdklasse vertegenwoordigen de volgende
spelers de Damclub IJmuiden: Martin van Dijk, Willem
Winter, Jesse Bos, Kees Pippel, Stijn Tuijtel, Conall Sleutel, Cees van der Vlis, Harry
van der vossen, Jacqueline
Schouten en Maurice Koopmanschap.
Door het wegvallen van Feroz
Amirkhan (logistieke proble-

men) is het tiental ietwat verzwakt. In het komende seizoen moet blijken of de DCIJers zijn afwezigheid door nog
meer inzet kunnen compenseren. Het zal voor het gepromoveerde tiental een lastige taak worden om zich te
handhaven.
Het tweede tiental dat gevormd word door de overige
leden krijgt een drietal versterkingen vanuit de Zaan.
Hopelijk krijgt het uitstekende resultaat van het vorige
seizoen een goed vervolg.
Tijdens de vergadering werd
een ambitieus jeugdplan uit
de doeken gedaan. Jeugdleidster Nicole Schouten benadrukte dat daarbij de medewerking van de senioren
onontbeerlijk is.
Vooral de integratie van de
jeugd in de onderlinge competitie is belangrijk voor de
vereniging.

Volgende week Avondvierdaagse IJmuiden
IJmuiden - Maandag 6 juni gaat in IJmuiden de Avondvierdaagse van start. Vele lopers en lopertjes zullen hun zelfgekozen afstand weer lopen om dan donderdagavond de felbegeerde medaille in ontvangst te nemen.
De organisatie moest voor dit jaar naar een andere startlocatie verhuizen in verband met de
renovatie van de Lange Nieuwstraat. Wie mee
wil lopen met de Vierdaagse kan zich nog opgeven bij: mevrouw Boot, Gijzenveltplantsoen
135, IJmuiden, 0255– 510085; mevrouw Koster,
Eenhoornstraat 95, IJmuiden, 0255 – 530640;
Speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a,
IJmuiden, tijdens openingsuren of mevrouw Vis,
J.T.Cremerlaan 10 in Santpoort-Noord, 023–
5378563. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro.

Felison Brass geeft optreden in De Stek
Velsen-Noord - Op zaterdag 4 juni verzorgd muziekvereniging Felison Brass een
concert in Wijkcentrum De
Stek te Velsen-Noord. Onder leiding van Erik Janssen brengt Felison Brass deze avond een gevarieerd programma van klassiek tot pop.
Onder de noemer Dirigenten
Wisselconcert wordt dit con-

cert gegeven voor onze vaste dirigente Patricia Geertse die terugkeert van haar
zwangerschapsverlof. Heeft u
op zaterdagavond 4 juni 2016
aanstaande niets te doen en
houdt u van muziek. Dan nodigen wij u graag uit deze
avond te komen luisteren en
kijken naar Brassband Felison Brass uit Velsen-Noord.

Blijmond musical
Hakken en Klompen

IJmuiden - Op 18 juni om
19.00 uur gaat ‘Hakken en
Klompen’, de nieuwe musical
van Musicalschool Blijmond,
in première in het Witte Theater in IJmuiden. Zondag is de
musical te zien om 13.00 en
om 16.00 uur.
‘Hakken en Klompen’ is de
nieuwste productie van het
schrijversduo Charis en Erik
de Ruijter uit IJmuiden. Charis is verantwoordelijk voor het
verhaal, het script, de choreografie en de regie, terwijl Erik
de liedjes schreef.
De jeugdmusical gaat over
de verwende dochters van de
burgemeester van Kassemaar,
die plotseling worden geconfronteerd met hun arme familie van het platteland, die onderdak zoeken, omdat ze uit

hun huis zijn gezet. Dit raakt
de dametjes aardig in hun
comfortzone. Hoe zal dat aflopen?
Musicalschool Blijmond is gevestigd in Beverwijk, in een
pand van sponsor De Bazaar.
Blijmond is een mengsel van
musicalschool en productie
huis. Met de ongeveer dertig
leden wordt geprobeerd ieder jaar een nieuwe musical
te schrijven en op te voeren.
Blijmond is een amateurgroep
van alle leeftijden. De jongste deelnemers zijn vijf jaar,
de oudste in de vijftig en er is
zelfs een dove dame die toch
mee kan doen met de musical.
Om die reden wordt de eerste
voorstelling op zondag vertaald in gebarentaal.
Het doel van Blijmond is om

Het concert wordt gegeven in
Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2 te Velsen-Noord. De
zaal gaat open om 19.30 uur
en het concert start om 20.00
uur en de entree is gratis.
Na afloop van het concert
kan er in De Stek onder het
genot van een drankje nog
even worden nagepraat.

zo veel mogelijk mensen op
een zo laagdrempelige manier
kennis te laten maken met
zang, dans en acteren, de ingrediënten van musical. Iedereen mag meedoen, ervaring of
niet.
Een kaartje kost 10 euro. Reserveren kan via www.wittetheater.nl. Zie ook www.blijmond.nl.
Charis de Ruijter heeft een
achtergrond als professioneel
ballerina aan de Semper Oper
in Dresden. Hakken en Klompen is de zevende musical van
haar hand. De afgelopen jaren produceerde ze Het Succes (2013 Witte Theater, Het
Internaat, 2014 theater de Luifel, Sendana en het magische
kristal 2015 Witte Theater).
Erik de Ruijter is singer-songwriter. Hij heeft een studio
in IJmuiden, geeft gitaar-en
zangles en schreef onder andere voor de Topys.
Zie www.erikderuijter.nl.

Wijkplatform IJmuiden-Noord

Uitnodiging vergadering op 8 juni 19:30 uur in de Spil

De intocht is op donderdag 9 juni vanaf de Homburgstraat en zal daarvandaan onder begeleiding van muziekkorpsen om 20.00 uur vertrekken richting startlokaal. Tijdens het wachten bij
de Homburgstraat zal het dweilorkest Iaa Doeje
zorgen voor een gezellige noot.

Op woensdag 8 juni aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis
De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen, of
problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. Op de agenda staat
naast andere onderwerpen een presentatie van de Omgevingsdienst IJmond en GGD over het milieu in onze
omgeving. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: vergunningverlening, luchtkwaliteit en gezondheid.
Meer informatie en de rest van de agenda vindt u op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord.
Als u vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, stuur dan een
e-mail naar johan.zwakman@kpnplanet.nl, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Ga allemaal heen om de wandelaars het laatste
stuk aan te moedigen.

Johan Zwakman
Voorzitter
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Varkevisser
commercieel
actief bij Telstar
Velsen-Zuid - De handschoenen van Cor Varkevisser zijn nog maar net in de
kast opgeborgen of hij staat
al voor een nieuwe uitdaging.
De oud-keeper is op 1 mei
gestart als commercieel medewerker van Telstar.

DKV B1 kampioen
Velsen-Zuid - Zaterdag
is DKV B1 kampioen geworden. Het team won met
groot verschil van Sporting
West: 15-3. DKV B1 heeft
geen enkele wedstrijd verloren en kreeg dan ook dik
verdiend de medailles omgehangen. Ook de andere jeugdteam speelden een
thuiswedstrijd. E1 won met
8-1, de andere jeugdteams
verloren van hun tegenstander.

Zaterdag was voor de meeste teams de laatste officiële
competitiedag. In de komende weken zijn er nog veel activiteiten bij DKV, zoals een
familietoernooi, een kookclinic voor de oudste jeugd en
het jaarlijkse jeugdkamp.
Meteen na de zomervakantie starten de voorbereidingen voor het schoolkorfbaltoernooi, dat dit jaar op 22
oktober in Sporthal Zeewijk
zal plaatsvinden.

Sonrise in zomervakantie
Velserbroek – Houd je van sport, spel, knutselen en actie?
Grijp dan je kans en doe in de zomervakantie mee aan het
spektakel Sonrise. Dat wordt gehouden van maandag 18 tot
en met vrijdag 23 juli van 14.00 tot 16.30 en van 19.00 tot
21.00 uur op het Zwanebloemplantsoen, achter de basisscholen. Zie ook www.sonrisehaarlem.nl.

Jeugdselectiedagen
bij RKVV Velsen
Driehuis - Op de zaterdagen
4 en 11 juni vinden er open
selectietrainingen plaats op
het complex van Voetbalvereniging Velsen. Deelname is
gratis voor jongens en meisjes, lid of geen lid.
Er wordt om 09.00 uur gestart
met de D-, E- en F- pupillen
(8 tot en met 12 jaar) waarna
om 10.15 uur de B- en C- junioren (13 tot en met 16 jaar)

van start gaan. De selectiedagen staan onder leiding
van de leden van de technische commissie Pieter Jan
Kamphuis, Marcel Looy en
Antonio Branco Cardoso, onder supervisie van de nieuwe
Technisch Jeugd Coördinator
Hajo Hendriks en ‘voetbalgoeroe’ Toon Beijer, betrokken bij Velsen en bekend van
onder andere Telstar.

Gospelconcert
Velserbroek
Velserbroek - Zondag 3 juli is er van 19.00 tot 21.00 uur
in het Polderhuis een gospelconcert met groot koor
en band. Het concert is gratis toegankelijk. Maar je kunt
ook meezingen. Van 11.00 tot
16.30 uur worden de gospels ingestudeerd. Inmiddels
doen er al 150 mensen aan
mee. Deelname kost niets,
maar aanmelden is nodig via
kruispunt20@gmail.com vóór
20 juni. Dit concert is georganiseerd ter gelegenheid
van het 20-jarig bestaan van
het Kruispunt, in samenwerking met de koren Songs for
You, Sparkle, Get Together en
Zingzation. Het geheel staat
onder leiding van de professionele dirigent Aldert Fuldner. Meer info is te vinden op
facebook/scratchdagvelserbroek of op www.kruispuntvelserbroek.nl.

Inschrijven voor
straatvoetbal
dorpsfeest
Santpoort-Noord – Dit jaar
organiseert Stichting Straatvoetbal Santpoort het 35ste
straatvoetbaltoernooi tijdens
Dorpsfeest Santpoort. Het
straatvoetbaltoernooi Santpoort staat garant voor een
hele dag sport en spel. Elk
jaar hebben zo’n 150 kinderen veel plezier aan dit
schitterende straatvoetbaltoernooi. Vanaf heden kunnen jongens én meisjes van
6 tot en met 13 jaar zich via
www.straatvoetbalsantpoort.
nl inschrijven voor het toernooi. Ook kinderen onder de
6 jaar kunnen via de website ingeschreven worden voor
de pauzewedstrijd rond 12.00
uur. Op www.straatvoetbalsantpoort.nl is alle informatie te vinden die betrekking heeft op het straatvoetbaltoernooi Santpoort. Het
straatvoetbaltoernooi wordt
gehouden op maandag 1 augustus aanvang 8.00 uur. Wil
je zeker meedoen, schrijf je
dan nu al in.

In ‘t Mosterdzaadje

Muzikale helden en
sfeervol strijktrio
Santpoort-Noord - The Bayou Mosquitos speelt op vrijdag
3 juni om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje muziek uit voornamelijk Louisiana en Texas:
rhythm & blues, tex-mex, cajun, zydeco en country. Naast
eigen repertoire ook songs
van Ry Cooder, Fats Domino,
Jim Reeves, Hank Williams,
Sonny Landreth, Lee Dorsey,
Daniel Lanois en Flaco Jimenez. De band bestaat Abel de
Lange (gitaren, zang) Evert
Willemstijn (contrabas, zang),
Louis ter Burg (drums, mandoline) Marius Bos (accordeon, zang) en Ad van Beusekom (basgitaar)
Multi-instrumentalisten zijn
het, alleen al de soorten gitaren zijn indrukwekkend. Hun
muzikaliteit ongekend en hun
plezier aanstekelijk. Ze vierden vorig jaar hun 25 jarig bestaan en gaven ter gelegen-

heid daarvan een echte vinyl
plaat uit.
Op zondag 5 juni om 15.00 uur
is het strijktrio Lamy te gast
in ‘t Mosterdzaadje. De musici zijn Anita Jongerman - viool,
Margrita Rondeel - cello en
Florin Negrenau - altviool. Hun
programma is bijzonder sfeervol met Beethoven en het trio
van Jean Francaix.
Deze uiterst professionele musici bundelden hun vriendschap in dit trio en weten op
intieme manier een sfeer op te
bouwen die het publiek verovert en betovert. De naam
van het ensemble komt van
de Franse strijkstokkenbouwer Joseph Alfred Lamy, een
heel beroemde ‘Archetier’ uit
Frankrijk. De leden van het trio
bespelen dan ook een Lamy
strijkstok. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Lara Waasdorp derde
bij NK Turnen
Santpoort-Noord - Afgelopen weekend is de 17-jarige
Santpoortse Lara Waasdorp,
die traint bij SV-Pax in Haarlemmermeer, derde geworden bij de tweede divisie van
het Nederlands Kampioenschap Meerkamp Turnen. Zij
nam het op tegen 36 finalisten uit heel Nederland.
Met haar bronzen medaille
heeft Lara zich ook geplaatst
als deelneemster aan de landelijke finale AHOY Cup turnen voor dames bij Fantastic
Gymnastics NK 2016 in het
weekend van 25 en 26 juni in
Rotterdam. Dit is het Nederlandse topevenement op het
gebied van turnen.
Lara, de dochter van de bekende
visspecialist
Nico Waasdorp, werd vooraf-

gaande aan het Nederlands
Kampioenschap eerste bij
de halve finale in Dalen, op
een deelnemersveld van 150
deelneemsters.
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lekker hapjes en live muziek.
Van 19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
6 juni

Avondvierdaagse IJmuiden tot en met 9 juni.

Dinsdag
Donderdag
2 juni

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Flower
Bomb’. Geopend van donderdag tot en met zondag
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl

Vrijdag
3 juni

Santhappen op Broekbergenplein in Santpoort-Noord.
Met diner. Kaarten te koop op
het plein. Zie ook zaterdag.
Benefietconcert in Gymnasium Felisenum, Van Hogendorplaan 2, Velsen-Zuid,
met leerlingen en Nederlands Philharmonisch Orkest.
Goede doel is: kinderen van
vluchtelingen. Welkom vanaf 18.30 uur, aanvang 19.30
uur. Entree 10 euro, kinderen
5 euro.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg,
Santpoort-Noord: The Bayou
osquitos om 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘A Bigger
Splash’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
4 juni

Jeugdselectiedag bij RKVV Velsen in Driehuis. D-,
E- en F-pupillen vanaf 9.00
uur. B- en C-junioren vanaf
10.15 uur. Ook op zaterdag
11 juni.
Rommelmarkt op het Kennemerplein IJmuiden. Van
09.00 tot 17.00 uur.
Workshop Zelf kaas maken bij Informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg VelsenZuid. Aanvang 11.00 uur.
Historisch weekend bij
Bunker Museum IJmuiden. Met optredens re-enactment. Van 10.00 tot 17.00
uur. Entree 5 euro, kinderen
2,50 euro. Zie ook zondag.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Santhappen op Broekbergenplein in Santpoort-Noord.
Vanaf 15.00 uur loungen met

live cooking, foodtruck en
veel extra’s. Geen kaarten
nodig.
Optreden Felison Brass in
wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. Met Dirigenten
Wisselconcert van pop tot
klassiek. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Groots theaterfeest We Want
More! Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Jungle Book’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
5 juni

SVIJ Voetbal School: Leven als een prof.
Rabobank
Fietsdag
IJmond, met verschillende
afstanden en start en finish.
Fiets voor je eigen club.
Westerveld Fair bij Begraafplaats & Crematorium Westerveld, van 10.30
tot 16.00 uur. Thema: Kunst
& Natuur. Met theater, muziek, bekende personen die
weer tot leven komen en informatieve kramen. Toegang
gratis.
Forteiland geopend voor publiek. Afvaart om 10.45, 12.45
en 15.10 uur met de Koningin
Emma vanaf de Kop van de
Haven in IJmuiden.
Nationale Bunkerdag en
Historisch Weekend bij Bunker Museum IJmuiden. Met
re-enactment. Open van 11.00
tot 17.00 uur. Met pass-partout
gratis toegang. Entree 5 euro,
kinderen 2,50 euro.
Koffieconcert op Ruïne, Velserenderlaan, Santpoort-Zuid.
Met muziekgroep Waterwijs.
Aanvang 11.30 uur. Toegang 3
euro, kinderen 1,50 euro. Plus
hoed voor de artiesten.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Stadsschouwburg Velsen:
Groots theaterfeest We Want
More! Aanvang 15.00 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg,
Santpoort-Noord: strijktrio
Lamy. Aanvang 15.00 uur.
50Plus dansavond in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden met

7 juni

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Repair Café in De Spil,
Frans Halsstraat 29, IJmuiden. Van 13.30 tot 16.30 uur.
Zomerbridge Bridgevereniging Velsen, gebouw Velserhooft, ingang Valckenhoeflaan, Santpoort-Noord.
Elke dinsdag tot en met augustus. Aanvang 19.30 uur.
Inschrijven tussen 18.45 en
19.15 uur. Kosten 5 euro per
paar.

Woensdag
8 juni

OIG
winkeltje,
Industriestraat 66 in IJmuiden.
Geopend van 09.00 tot 12.00
uur. Verkoop van kleding en
huisraad.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Nationale Buitenspeeldag
in Velsen-Noord, bij Wijkcentrum de Stek. Van 14.00 tot
16.00 uur. Strippenkaart kost
1 euro. Info: 0251-226445.
Work Out Lifestyle Experience: beurs met kraampjes
met leuke producten, lekkere drankjes en meer. Vanaf
19.00 uur bij Work Out, Kanaalstraat 10 in IJmuiden.

Donderdag
9 juni

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Gratis uw
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Flower
evenement
Bomb’
. Geopend op
van TV?
donderdag tot en met zondag
vanrtvseaport.nl/agenda
11.00 tot 16.00 uur. Zie
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Bosbeekschool wint!
Santpoort-Noord - Tijdens het peanutbaltoernooi voor de
groepen 7 van de scholen in Velsen zijn de drie teams van de
Bosbeekschool in het ochtendgedeelte allemaal in de prijzen
gevallen. Twee teams werden eerste en het andere team mocht
de beker voor de tweede plaats mee naar school nemen.

Lezing over zelfdoding
Regio - Op woensdag 15 juni
om 20.00 uur spreekt psychiater Bram Bakker over zelfdoding. Jaarlijks plegen in Nederland 1500 mensen, vaak op gruwelijke wijze, zelfdoding. Het is
een belangrijk maatschappelijk
probleem waar veel te weinig
aandacht voor is. Zelfdoding is
niet afgedaan met de begrafenis. Achterblijvers zoals familie
en vrienden worstelen met vragen waarop ze vaak in alle eenzaamheid een antwoord moeten vinden: waarom gebeurde

het? Thema’s als euthanasie en
psychische problematiek worden deze avond ook besproken. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan
Bram Bakker. Het boek ‘Loden
Last’ zal deze avond worden
verkocht. Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door Ineke Smit Uitvaartverzorging en
wordt gehouden in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Zie ook
www.inekesmit.nl.

Jubilerende Lions jutten
Velsen - Op 10 juni bestaat
de Lionsclub Velsen 50 jaar.
Reden voor feest en actie. De
Lions zijn een internationale serviceclub die allerhande
activiteiten ontplooit om in de
gemeenschap zaken te organiseren en te realiseren.
In Velsen doet men dit al 50
jaar door bijvoorbeeld het
organiseren van concerten,
wijnverkoop en jeugduitwisseling. De fondsen zijn ten
goede gekomen aan het Bijna Thuis Huis, Stichting Wens
Ambulance, daktuin Velserduin en de kerst-inn Velsen.
Op 26 mei jongstleden was
de aftrap voor het jubileumjaar met de bestuurswissel
op het mooie strand van Velsen. Deze keer op een bijzon-

dere lokatie, High Tide surf
and food op strand IJmuiderslag.
Wanneer 20 Lions mannen
bij elkaar komen is er actie. De mannen hebben gejut
met als doel het vinden van
geld of waardevolle voorwerpen voor de financiering van
de doelen. Dat is niet gelukt,
men kwam wel terug met 150
kilo glas, touw, metaal en andere rommel. Zodoende kan
het strandseizoen schoon en
veilig beginnen voor mens en
dier.
Daarna was er een gezellig samenzijn onder genot
van wijn/bier en bitterballen.
Men genoot van de schitterende zonsondergang op het
schone strand van IJmuiden.
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Klachten over
onveilige ﬁetspaden
in Velserbroek
Velserbroek - Op enkele fietsoversteken in Velserbroek hebben zich diverse ongevallen voorgedaan,
waarvan één met dodelijke afloop. Daarnaast zijn bij
de gemeente diverse klachten en meldingen binnengekomen over de onveilige
situatie van fietsoversteken.
Op verzoek van de gemeente heeft DTV Consultants BV
onderzoek gedaan naar oplossingen.
Omdat een breed draagvlak noodzakelijk werd gevonden is gekozen voor een
brede consultatieronde en
twee interactieve werksessies. Alle fietsoversteken
zijn deskundig beoordeeld
en gefotografeerd en via
een internet-enquête voorgelegd aan inwoners van
Velserbroek. Daarna is een
klankbordgroep opgezet.
Uit de enquête blijkt dat
bromfietsers vaak ongeoorloofd gebruik maken van
fietspaden en 81 procent
van de respondenten geeft
aan zich op een of meerdere verkeerslocaties onveilig
te voelen. Het gaat dan zowel om bestuurders van auto’s als om fietsers, snor- of
bromfietsers. De meest benoemde oversteeklocaties
waar men zich onveilig voelt
zijn:
Zwanebloemplantsoen-Floraronde (twee locaties), Velserbroeksedreef
– Dammersboog, Zeilpad
- Westbroekerweg en Velserbroeksedreef met Langemaad, Zonbastion en
Maanbastion. In veel gevallen wordt slecht overzicht
aangegeven als reden van
het gevoel van onveiligheid.
Ook het feit dat per over-

steek de voorrangsregels
verschillen en dat deze niet
goed worden aangegeven
wordt ervaren als oorzaak
van de onveilige situaties.
DTV Consultants geeft echter aan dat dit gevoel van
de verkeersgebruikers niet
overeenkomt met de werkelijkheid: er zou wel degelijk
sprake zijn van uniformiteit.
Volgens de klankbordgroep
is er sprake van onbekendheid met verkeersregels.
DTV komt met voorstellen
voor een gedragscampagne
over verkeersregels, waarvan zij echter weinig effect verwachten. Een voorstel van de klankbordgroepleden was bebording voor
‘ongeregelde’ situaties, wat
zou kunnen leiden tot ongewenste situaties. Een derde mogelijkheid is een betere aanduiding van 30 kmgebieden waar nog wel wat
winst is te behalen. Daarnaast kan worden gewerkt
aan een betere zichtbaarheid en duidelijkheid per
kruising door bebording,
verharding, markering en
verlichting. Vrijwel alle fietsoversteken in 30 kilometergebied liggen al op een
drempel. Het voorstel is om
de drempels iets steiler te
maken.
Verder komt DTV met aanbevelingen voor een rotonde op de kruising Velserbroeksedreef – Dammersboog, een verbreding van
het middeneiland bij de
kruising Zeilpad – Westbroekerweg en maatregelen rondom de rotonde bij
het winkelcentrum Velserbroek – Zonbastion en kruising Langemaad.

50+ toernooi
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Van 13 tot en
met 17 juni wordt het 50+
toernooi bij LTC Hofgeest
gespeeld. Inschrijven kan tot
8 juni. U kunt zich opgeven
via de website van LTC Hofgeest. Schriftelijk opgeven
kan via de formulieren in de
kantine.

zelligheid voorop staan.
Deelname aan het 50+ toernooi staat ook open voor familie, vrienden en kennissen.
Dus hoort zegt het voort.

Op de finalemiddag vrijdag
17 juni staat een spetterend
optreden gepland met medewerking van: Duo Love
Het 50+ toernooi is een toer- Shack. Meer weten? Bel 06nooi waar sportiviteit en ge- 28452296.

Olga Commandeur onthult bankje

Duin en Kruidberglopers
bestaan 50 jaar
Santpoort-Noord - De Duin
en Kruidberglopers bestaan
vijftig jaar. Zaterdag 11 juni
staat in het teken van de jubileumviering. Die dag onthult
oud-topatlete Olga Commandeur om 8.30 uur in de duinen bij Santpoort-Noord een
jubileumbankje.
Olga is geboren IJmuidense
en was ooit lid van de Santpoortse atletiekclub Suomi.
Ze was in de jaren ’70 en ’80
een topper op de 800 meter
en de meerkamp. Eenmaal
heeft zij meegedaan aan de
Olympische Spelen. Tegenwoordig is ze vooral bekend

van het dagelijkse tv-programma ‘Nederland in beweging’.
Het bankje - met inscriptie wordt onthuld op het oefenveldje van de Duin en Kruidberglopers, op circa acht minuten lopen van de ingang
Duin en Kruidberg. Het bankje bestaat uit duurzaam hardhout.
Leerlingen van het Technisch
College Velsen hebben het
gemaakt. Na de onthulling
zal Olga Commandeur in de
trant van ‘Nederland in beweging’ in de duinen een cli-

nic geven. Daarna krijgen de
lopers om 10 uur een kopje
koffie aangeboden op landgoed Duin en Kruidberg.
’s Avonds is in de Wildeman
in Santpoort-Noord het jubileumfeest. Dan wordt ook
het jubileumboek uitgereikt.
In het boek staan zestien verhalen en tientallen foto’s die
een mooi beeld geven van de
geschiedenis en het karakter
van de loopgroep. Zo staat
er een uitgebreid interview
in met Santpoorter Ton Spiering; het enige nog levende
lid dat er vanaf de oprichting
tot nu bij is geweest.

Informatie
babbeltruc in
Hofstede
Velserbroek - De wijkagent
voor
Velserbroek/Spaarwoude komt dinsdagmiddag 14 juni naar wijkcentrum de Hofstede voor een
voorlichtingsmiddag over
de babbeltruc. De aanvang
is om 14.00 uur. De toegang
is gratis. Helaas werden ook
in de afgelopen periode veel
mensen, voornamelijk ouderen, geconfronteerd met
het fenomeen babbeltruc.
Lieden met weinig goeds in
de zin komen aan de deur
en verschaffen zich met een
smoes toegang tot de woning of maken mensen geld
dan wel goederen afhandig. Er is ook gelegenheid
om vragen met betrekking
tot dit onderwerp te stellen
aan wijkagent C.J. de Wildt.
Dit alles onder het genot
van een kopje thee of koffie. Ouderen en andere belangstellenden, woonachtig
in wooncomplex de Hofstede of elders in Velserbroek,
worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij
te wonen. Immers een gewaarschuwd mens telt voor
twee.

Koffieconcert op Ruïne
Santpoort-Noord - Tijdens
het maandelijkse koffieconcert op de Ruïne van Brederode zingt en speelt zondag 5
juni muziekgroep WaterWijs.
Zij verhalen in hun zelf geschreven liedjes onder andere over legendes en belevenissen rond de Zuiderzee en
het IJsselmeer. Voor de pauze staat de grote overstromingsramp in 1916 centraal,
precies honderd jaar geleden.
Een heftige noordwester
storm zorgde voor overstromingen op veel plekken rond
de toenmalige Zuiderzee.
Waterland stond zelfs geheel
onder water.

Tussen deze liederen door
vertelt verhalenverteller Piet
Paree het verhaal van een
gezin dat deze overstroming
intens beleeft.
Een door
hemzelf geschreven verhaal,
geïnspireerd op allerlei ooggetuigenverslagen.
De liederen, variërend tussen
ingetogen en vrolijk, worden
muzikaal aangekleed met
muziek van gitaren, accordeon, bouzouki, fluiten en diverse bijzondere percussieinstrumenten.
Aanvang: 11.30 uur. Entree
Ruïne: 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen. Na afloop is er de hoed
voor de artiesten.
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Zomerbridge

Twee judoka’s Oyama
winnen Lentetoernooi
Velserbroek - Djayden Hulsman en Jelmer Warns zijn op
het Lentetoernooi van judoschool Cees Hoebeke kampioen geworden in hun gewichtsklassen. De judoka’s
van Oyama uit Velserbroek
wisten allebei hun vier wedstrijden in Uitgeest met volle ippon te winnen. Jelmer
Warns deed dit met vier worpen, Djayden Hulsman behaalde met vier houdgrepen
de volle winst.
Djayden Hulsman zat in de
gewichtsklasse tot 30 kilogram in een poule van vijf judoka’s. De eerste twee partijen won Djayden eenvoudig door technisch te judoen en daarmee te scoren met
een worp gevolgd door een
houdgreep. De derde wedstrijd won hij wederom met
een sterke kanteltechniek
met daarna een houdgreep.
De laatste wedstrijd probeerde Djayden een aantal nieuwe worpen uit. En met succes. Met een prachtige combinatie van morote seoi nage
(schouderworp) die hij combineerde met de o uchi gari
(beenhaak) kwam hij op de
grond terecht waarna Djayden won met een houdgreep.
Jelmer Warns zat in een poule
van drie judoka’s die allemaal
66 kilogram of zwaarder waren. Dit betekende twee keer
judoën tegen beide tegenstanders. De eerste partij domineerde Jelmer. Hij scoorde
alle scores op het scorebord
(yuko, waza-ari en ippon). De

tweede wedstrijd won Jelmer
binnen drie tellen met een
knallende ippon. De tegenstander vloog door de lucht
met de grote buitenwaartse
haak (o soto gari). Ook Jelmer zijn derde wedstrijd won
hij snel met ippon. De laatste was een soort finale. De
tegenstander, met bruin één
band hoger dan Jelmer, was
gebrand om deze te winnen.
Jelmer bleef scherp en judode tactisch. Bij een klein moment van zwakte bij de tegenstander sloeg Jelmer toe
en met een prachtige heupworp (uchi mata) scoorde hij
vol ippon, en het kampioenschap was veilig gesteld.
Ook Oyama-judoka Sophie
Rowoud deed aan het Lentetoernooi mee. Zij zat in een
zware poule met grotere judoka’s met hogere banden.
Dit betekende niet dat Sophie zomaar opgaf. In tegendeel. Ze knokte hard. Sophie probeerde verschillende
worpen, maar moest het onderspit delven door het grote
krachtsverschil.
De vierde en laatste Oyamajudoka bij het Lentetoernooi was Megan du Pon. Zij
zat in een poule van vijf judoka’s. Haar toernooi begon goed met een winstpartij, door sterk op de grond
te judoën en te winnen met
houdgreep. De tweede partij raakte Megan geblesseerd
aan haar schouder en moest
ze noodgedwongen het toernooi voortijdig verlaten.

www.lijfengezondheid.nl

Santpoort-Noord - Ook dit
jaar organiseert Bridgevereniging Velsen op de dinsdagavonden in juni, juli en
augustus weer haar open zomeravonddrives. Iedere liefhebber, 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. De reeks
begint op dinsdag 7 juni in
gebouw Velserhooft (ingang
Valckenhoeflaan). Aanvang
is 19.30 uur, inschrijven vanaf 18.45 tot 19.15 uur. Kosten
5 euro per paar. Op de laatste avond is er voor de ronde winnaars en trouwe deelnemers een finale met aantrekkelijke prijzen! Meer weten? Bel 0251-252211.

Kinderkledingruilbeurs
Santpoort-Noord - Op 25
juni wordt in Dorpshuis Het
Terras aan Dinkgrevelaang
17 een kinderkledingruilbeurs gehouden. Dit is een
initiatief van Celester Reijnart, een moeder met dozen
vol kinderkleding die haar
kinderen niet meer pasten.
Marktplaats werkte voor
haar niet. Daarom kwam ze
tot het idee van de kinderkledingruilbeurs. Kleding
wordt in vier categoriën ingedeeld. Het gaat dan om
gedragen of ongedragen
kwaliteitsmerkkleding tot
kleding van basismerken
als Hema en Zeeman. Tijdens de inlevermomenten
wordt de kleding ingedeeld
in een categorie. De beurs
is van 11.00 tot 15.00 uur.
Er zijn drie inlevermomenten voor de kleding. Na de
inbreng ontvangt men een
toegangsbewijs en voucher
voor de gewenste categorie. Mocht er niet voldoende aanbod zijn, dan kan
men het inschrijfbedrag
van 5 euro terugontvangen
en de eigen kleding weer
meenemen. 7 Days Fashion
zal die zaterdag aanwezig zijn met een leuk aanbod van sale-artikelen. De
inbrengdagen zijn: dinsdag
21 juni van 19.00 tot 21.00
uur; woensdag 22 juni van
15.00 tot 17.00 uur en donderdag 23 juni van 19.00
tot 21.00 uur, in Het Terras.
Deelnemende kinderkleding gaat van maat 50 tot
en met 140. Per klant worden maximaal twee vuilniszakken kleding ingenomen.
Meer weten? Zie Facebook
kinderkledingruilvelsen.

Ridderverhaal bij
Verhalenfestival
Santpoort-Zuid - Tijdens
het verhalenfestival Brederodejaar 2016 genoten afgelopen zaterdag oud en jong
van een fantastisch verhaal
over Ridder Gijsbert (die we
ook Gijs of Bert mochten
noemen) en het bange jongetje Koen die toch dapper
bleek.
Koen is bang voor heel
veel dingen en als er dan ’s
avonds een ridder onder zijn

bed vandaan komt die hem
vraagt zijn page te worden
denkt hij dit niet te kunnen.
De ridder overtuigt Koen,
want: ,,Als je nooit bang bent
kun je ook niet dapper zijn”.
Dit verhaal werd met veel humor en passie gespeeld door
Iris Stam en Janna Handgraaf die met creatieve middelen vertelden wat je moet
kunnen om een echte ridder
te worden.

DJ Double U haalt
Avondvierdaagse binnen
Velserbroek - DJ Double U
(Wouter Okker) heeft op vrijdag 27 mei met zijn mix van
populaire muzieknummers de
avondvierdaagse binnengehaald. Nadat de drumbands
vertrokken waren, kon het volume omhoog en werd er door
vele lekker meebewogen, alsof er nog niet gelopen was.
Springende kinderen, ouders
die de heupen en schouders
lieten gaan, het was een feest
om de invloed van de DJ te
zien.
Voor Wouter was het een
verrassing dat hij dit klus-

je mocht klaren. In jongerencentrum De Koe worden regelmatig DJ-cursussen gegeven op diverse niveaus, hiervan heeft Wouter er ook een
paar gevolgd en hij kan nu
zelfstandig draaien. Inmiddels
vindt hij het zo leuk dat hij
zijn best doet een stapje hoger op de DJ-ladder te komen
om meer gevraagd te worden.
Inmiddels heeft hij een complete DJ-set aangeschaft die
hij op het Vestingsplein goed
kon inzetten. Het succes was
zo groot dat hij binnenkort in
een discotheek mag draaien.
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Lezing over luchtoorlog
Velsen-Zuid - De herenvereniging Kennemer Sociëteit
houdt op woensdagochtend
8 juni om 10.00 uur in de zaal
aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid een lezing over ‘De
Luchtoorlog 1914-1918’ door
de heer Hans Walrecht.
In deze presentatie wordt
een klein gedeelte uit de de
Eerste Wereldoorlog flink uitgediept. Het vliegtuig is in de
Eerste Wereldoorlog snel volwassen geworden. De voor
de hand liggende rol als verkenner was meteen duidelijk.
De Duitsers wonnen hiermee
zelfs de slag om Tannenberg.
De jager ontstond haast automatisch als antwoord op
de vijandelijke verkenners.
Het afwerpen van bommen
werd al snel het terreurwapen in deze totale oorlog. De
Duitsers zetten aanvankelijk
vooral het luchtschip in om
het moreel van de Britten te
ondermijnen. Spoedig vond
men echter methoden om de
gevreesde zeppelin toch neer
te halen. Daarna volgden de
zware bommenwerpers, voor

die tijd ware giganten. Dit alles leidde tot een explosieve
uitbreiding van de vliegtuigindustrie, die zich tot dan toe
in kleine werkplaatsjes had
afgespeeld.
Opleiding en het werk van de
piloten, vaak ridders van de
lucht genoemd, worden niet
vergeten. Als afsluiting komt
heel kort de oprichting van
de LVA aan bod, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht. Het was voor de LVA
niet moeilijk om in die beginperiode aan vliegtuigen te
komen: ze kwamen gewoon
uit de lucht!
Deze lezing is van veel uniek
beeldmateriaal en prachtige
korte videofragmenten voorzien en zit vol verrassende
momenten, waarom men zich
regelmatig afvraagt: “Toen
al?” De toegangsprijs is 6 euro inclusief koffie. Verplicht
aanmelden via mailadres:
kennemersocieteit@gmail.
com. Zie ook www.kennemersocieteit.nl.

Schoonmaakexamens
op Tender College
IJmuiden - Op woensdag 25
mei en vrijdag 27 mei hebben op het Tender College
de praktijkexamens plaatsgevonden voor ‘schoonmaken in de groothuishouding’.
Groothuishouding is de algemene term die gebruikt
wordt voor bedrijven en instellingen. Leerlingen van het
combi-onderwijs, praktijkonderwijs en de Entree-opleiding zijn door een examinator van het KPC getoetst op
hun praktische en theoretische vaardigheden.Tijdens
de lessen huishoudkunde
hebben de leerlingen geoefend met technieken voor interieurreiniging, stofwissen,

moppen en sanitair reiniging. Naast de juiste technieken, waarbij een ergonomische werkhouding belangrijk
is, werd er ook beoordeeld
op materialenkennis, werkvolgorde en klantvriendelijkheid. Het behaalde diploma
wordt door het bedrijfsleven
erkend, waardoor de leerlingen met dit certificaat een
betere aansluiting hebben op
de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen.
Nadat ze de zenuwen de
baas werden, is door allen
een prachtige prestatie neergezet. In totaal zijn 16 leerlingen van het Tender College
geslaagd.

Pleiadenschool scoort
voldoende op Eindtoets
IJmuiden - Net zoals elk jaar hebben de leerlingen uit groep 8 van de Pleiadenschool
mee gedaan aan de landelijke Centrale Eindtoets primair onderwijs.
De Pleiadenschool heeft hierbij een ‘voldoende’ gescoord. Eén leerling uit deze groep
heeft zelfs de maximale score van 550 behaald. Van de 143.000 deelnemers heeft
slechts 5% de maximale score behaald.

Reünie ‘Je bent Velsen Noorder als...’

Velsen-Noord – Zondag 19
juni van 11.00 tot 13.30 uur
houden de Vrienden van Velsen-Noord en de beheerders
van de Facebook-pagina ‘Je
bent Velsen Noorder als...’ alweer voor de derde keer een
reünie in de feesttent op het
Stratingplantsoen. Deze reünie wordt gehouden tijdens

Dorpsfeest
Velsen-Noord,
van 17 tot en met 19 juni.
Voor de reünie wordt de medewerking gevraagd van de
ruim 2400 leden van deze pagina en (oud-)bewoners om
foto’s en verhalen in te sturen over de Velsertunnel en
zomerse jeugdfoto’s. Mensen
die een lied of een verhaal

willen presenteren kunnen
zich ook melden. Een selectie van het ingestuurde wordt
opgehangen in de feesttent.
Helpt u mee? Stuur uw materiaal vóór 5 juni in naar mbekker@ziggo.nl, beheerder
van de facebookpagina of
karin.koks@svvvn.nl van de
Vrienden van Velsen Noord.

Soli stelt VOG verplicht
Santpoort-Noord - Als ouder weet je als geen ander wat ‘de vereniging’ voor
je kind(eren) kan betekenen. Vaak is Muziekvereniging Soli uit Driehuis niet alleen de plek waar zij een activiteit doen, ze komen ook
voor de gezelligheid, de aandacht en het maken van plezier. Soli vindt het belangrijk
dat kinderen veilig zijn binnen de vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor veilige omgeving,
maar ook dat we ernaar streven dat kinderen zich bij ons
prettig en veilig voelen.
Muziekvereniging Soli wil
een veilige omgeving waarborgen door aandacht te
hebben voor een open en
positieve atmosfeer en door
duidelijke afspraken over
omgangsvormen te maken.

Dit is belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen
daardoor minder kans krijgen, sneller bespreekbaar
zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken.
Een van die ongewenste
omgangsvormen is seksueel misbruik. Soli wil kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen. Daarom
vraagt de muziekvereniging
aan alle medewerkers, dirigenten, instructeurs en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Met een VOG wordt
nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een zedenmisdrijf. Bij sportverenigingen en scouting is dit al
usance, maar Soli loopt hiermee binnen de muziekwereld

voorop.
Daarnaast heeft de vereniging een gedragscode voor
medewerkers en vrijwilligers.
In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen
in het contact tussen medewerkers en vrijwilligers en
kinderen. Maar Soli wil haar
ogen niet sluiten voor het feit
dat seksueel misbruik overal
voorkomt waar mensen samenkomen. Ondanks preventieve maatregelen kan
het ook binnen de vereniging plaatsvinden. Daarom
heeft de muziekvereniging
een vertrouwenspersoon sociale veiligheid aangesteld en
hebben we een meldprotocol
waarin staat beschreven hoe
(vermoedens van) misbruik
moeten worden gemeld.
Zie ook www.soli.nl/in-veilige-handen-2.
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Originele T haïse
massage in luxe sfeer

Santpoort-Noord - Op zondag 12 juni beweegt Santpoort voor de derde keer voor
Malawi. Jong en oud kunnen
dan weer verschillende afstanden wandelen of fietsen
voor het goede doel: de gezondheidszorg in een van de
armste landen in de wereld.
Hiervoor zijn er komende zaterdag tijdens Santhappen
ook al smakelijke gerechten
uit Malawi te koop.
Organisator van Santpoort
Beweegt is de stichting Malawi.Kom, die tien jaar geleden is opgericht door artsen
en personeelsleden van het
Kennemer Gasthuis. Zij willen
in het West-Afrikaanse Malawi de gezondheidzorg verbeteren door het inrichten van
operatiekamers, het beschikbaar stellen van medische
apparatuur en het opzetten
van tools & skills projecten.
Dit jaar staat het verbeteren
van de zorg van de slachtoffers van verbrandingen cen-

traal. In het voorjaar en najaar gaan een chirurg, een
plastisch chirurg en een gespecialiseerde verpleegkundige hiervoor trainingen en
instructies geven in acht ziekenhuizen in zuid- en noordMalawi.
Zondag 12 juni wordt vanaf 11.00 uur gestart met de
fietstochten over 25, 50 en
100 kilometer en de wandeltochten over 10 en 20 kilometer. Alleen de 100 km start in
een groep (rond 11.30 uur),
de andere afstanden gaan
op eigen gelegenheid. Start
en finish zijn bij Café Bartje
in Santpoort-Noord. De routebeschrijving geeft ook uitleg over bezienswaardigheden onderweg. Bij de start is
er koffie, thee en limonade
en voor de langere afstanden
snijkoek en sportdrank. Het
inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon, kinderen betalen 5 euro. Daarvoor krijgt
men na afloop ook een sou-

Optimistische mevrouw
Honderdors 103 jaar

IJmuiden - Mevrouw Honderdors uit IJmuiden heeft
dinsdag haar 103-jarige verjaardag gevierd. Wethouder
Ronald Vennik kwam haar
maandag feliciteren.
Zij werd op 31 mei 1913 in
Spaarndam geboren als Petronella Alida Honderdors en
groeide op in een gezin met

vier kinderen. Haar broers
zijn op jonge leeftijd overleden maar haar zus werd bijna 105 jaar. Ook haar tantes
zijn allemaal rond de 100 jaar
geworden. Mevrouw Honderdors heeft één zoon, die is
overleden is in 1997. Zij heeft
vijf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Vanaf 1946

venir uit Malawi.
Rond 16.00 uur zal iemand
van de stichting Malawi.Kom
meer vertellen over haar werk
en wat er in de voorgaande jaren met het ingezamelde geld is gebeurd. Ter afsluiting is er op 12 juni een veiling van kunstzinnige voorwerpen uit Malawi. Die zijn
aanstaande zaterdag 4 juni tijdens het culinair evenement Santhappen al te bewonderen in een kraam, waar
dan ook de gerechten Sosaties (gekruide kip) en Boboties (gekruid rundergehakt)
worden verkocht.

IJmuiden - Aan Kennemerlaan 36 is Pring met haar zus
Tia begonnen met De Thai
Massage, een luxe massagesalon. Hier worden originele Thaïse massages gegeven, die kunnen worden aangepast aan persoonlijke behoeften en eventuele klachten. Thaïse massages maken het lichaam weer soepel
en lenig. Onderdeel van de
Thaïse massage is het rekken
en strekken van het lichaam.
Ook wordt drukpuntmassage
toegepast.
Wie voor het eerst voor een
Thaïse massage komt wordt
voorzichtig behandeld, want
een Thaïse massage is een
stevige behandeling die je
niet zomaar aankunt.
Bij De Thai Massage kun je
ook kiezen voor meer ontspannende massages, met
olie, of een heerlijk warme, Thaïse kruidenstempelmassage, met sauna. Ook
voet(reflex)massage is een
mogelijkheid.
De Thai Massage is prachtig
ingericht in Oosterse sferen.

Bij binnenkomst ervaart men
direct al de rust. Pring heeft
haar opleiding bij Siam Thai
Wellness gevolgd, waar zij
enkele jaren werkzaam is geweest. Haar zuster Tia is inmiddels net zo ervaren.
Heeft u lichamelijke klachten zoals aan de rug, nek of
schouders, regelmatig hoofdpijn of veel stress of bent u
toe aan ontspanning? Dan
is De Thai Massage een uitkomst. Gun uw lichaam ook
eens de aandacht en zorg
die het verdient. U kunt voor
de gezelligheid ook met zijn
tweetjes tegelijk behandeld
worden. Komt u alleen dan
is er volop privacy? Dan is
DeThai Massage een uitkomst. Gun uw lichaam ook
eens de aandacht en zorg
die het verdient. U kunt voor
de gezelligheid ook met zijn
tweetjes tegelijk behandeld
worden. Komt u alleen dan is
er volop privacy.
Kijk eens op de website
www.dethaimassage.nl voor
meer informatie of maak een
afspraak via 0255-234141.

Malawi.kom bestaat nu tien
jaar en daarom wil men eind
september met een team een
speciale fietstocht maken
naar San Sebastian. Maar
eerst op zondag 12 juni Bewegen voor Malawi: de inschrijving kan ter plekke,
maar liever vooraf via www.
malawikom.org.
woont mevrouw Honderdors
in IJmuiden. Eerst in de Keizer
Wilhelmstraat, daarna op de
Planetenweg en vanaf 1990 in
Woonzorgcentrum Breezicht.
Mevrouw Honderdors is op
hoge leeftijd pas begonnen
met werken. Jaren heeft ze
in een viskar gestaan op de
Kop van de Haven. Toen haar
zoon het restaurant op de Kop
van de Haven ging exploiteren
is ze daar gaan werken. Dat
deed zij tot haar 80ste.
De hobby’s van mevrouw
Honderdors zijn borduren,
breien en puzzelen. Vroeger
heeft ze veel gedanst. Doordat
haar zoon vanwege zijn werk
veel in het buitenland verbleef
is mevrouw verschillende keren in Saoedi Arabië op vakantie geweest. Ook ging ze
regelmatig naar Spanje.
Het geheim van 103 jaar worden is voor mevrouw Honderdors optimistisch blijven en je
iedere dag goed kleden. (foto:
RTV Seaport/Chris Hoppenbrouwer)

Repair Café in De Spil
IJmuiden - Voor wie niet heel
handig of helemaal niet handig
is, maar wel met een kapot artikel zit kan op dinsdag 7 juni
van 13.30 tot 16.30 uur naar het
Repair Café in Buurtcentrum
de Spil, Frans Halsstraat 29 te
IJmuiden. Er zijn diverse vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen. Zoals een vrijwilliger voor kleine computerproblemen en -vragen zoals hulp

bij het installeren van zelf meegenomen, originele software of
de verwijdering van overbodige software. Tevens zijn er vrijwilligers voor kleine reparaties
van kleding en technische vrijwilligers om bijvoorbeeld een
stekker te vervangen van een
lamp en dergelijke. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden
bij gastvrouw Mies.

Fit met tennis
IJmuiden - Wilt u ook meedoen met Fit met tennis? Er
zijn nog drie plekken beschikbaar. De start is woensdag 15 juni, van 11.00 tot
12.00 uur. Eerst zes keer een
uur werken aan uw conditie
(met een fysiotherapeut) en
dan 15 weken tennisles. 21
lessen voor 40 euro, inclusief

leenracket en koffie of thee.
Dit is een gesubsidieerd programma voor 45+ers, lagere
inkomens hebben voorrang.
Meer info of aanmelden bij
Nicole Sheridan, buurtsportcoach voor volwassenen. De
Spil, 0255-510186 of buurtsport@welzijnvelsen.nl. Wie
het eerst komt….
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Nieuw: buikschuiven bij
Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zondag 19
juni vanaf 11.00 uur vinden de
eerste Velsen-Noordse Buikschuifkampioenschappen
plaats. Dit als opvolging van
de traditionele zeskamp, die
in verband met onvoldoende
animo niet doorgaat. Wellicht
wordt het buikschuiven het
begin van een nieuwe traditie.
Nu we deze zomer geen buikschuivers van Nederlandse
voetballers verwachten, gaan
we zelf buikschuiven. Je hoeft
beslist geen buikspoiler te
hebben om goed te kunnen
buikschuiven.
Dit is het recept: een ferme

aanloop, een goede afzet en
daarna zo snel mogelijk naar
de eindstreep glijden over een
spekgladde schuifbaan. Doe
gezellig mee en ga voor de
beker. Mobiliseer vrienden en
familie, want het belooft een
drukte van belang te worden.
Het buikschuiven is voor kinderen vanaf groep 3 tot en
met 15 jaar. Volwassenen
kunnen meedoen vanaf 16
jaar. Er wordt in drie categorieën ‘buikgeschoven’: groep
3 tot en met 11 jaar, 12 tot en
met 15 jaar en vanaf 16 jaar.
Schrijf je alvast in via de website www.svvvn.nl.

Geslaagde familiedag
bij VV IJmuiden

IJmuiden - De Familiedag
van VV IJmuiden; een evenement waar leden, hun vrienden en familie jaarlijks reikhalzend naar uitkijken. Afgelopen zaterdag speelden familie- en vriendenteams wedstrijdjes met elkaar, maar namen de teams het ook tegen
elkaar op in verschillende behendigheidsspellen - uiteraard
met een bal als thema. Dit jaar
hadden maar liefst 40 teams
zich ingeschreven. Daar zaten
enkele illustere teambenamingen tussen als ‘Players’ en ‘Lazio Coma’. Diverse teams waren ludiek uitgedost als indianen en ballerina’s. Bovendien
namen soms zeer jonge spelers het op tegen volwassenen

en toonde een gepensioneerde
heer zich een zeer verdienstelijk keeper.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd sportief gestreden bij het Megaballs-spel, het Levend tafelvoetbal, het schieten naar een
snelheidsmeter maar uiteraard
ook bij de zeven-tegen-zevenwedstrijden. Daar werd onderscheid gemaakt tussen recreatief of prestatiegericht. Toch
werd ook bij de recreatieve
partijen fanatiek gevoetbald.
De zon zorgde voor het laatste
ingrediënt en zo kon de voetbalvereniging terugkijken op
een zeer geslaagde dag, die
mede mogelijk werd gemaakt
door Fietsenwinkel Van Doorn.

IJmuiden B1 kampioen
Haarlem – Afgelopen donderdagavond haalde de B1
van V.V. IJmuiden definitief
het kampioenschap binnen.
Het team van trainer Coen
van Oosterom en elftalleider
Elam Benhamou moest drie
punten binnenhalen om zich
onbetwist ‘master’ van de
competitie te kunnen noemen. Bij verlies op tegenstander Olympia Haarlem B1
zou VV IJmuiden nog van de
troon gestoten kunnen worden bij eventuele inhaalwedstrijden.

Via een steekpass van Jeffrey Prinsse kon Glenn Wilderom de score openen. Helaas verzuimde IJmuiden
hierna de druk op te blijven
voeren waardoor Olympia
kans kreeg de achterste linie van IJmuiden te bereiken.
IJmuiden schoot letterlijk in
de verdediging en dit resulteerde in een penalty tegen:
1-1. IJmuiden herpakte zich
en voor de rust was het Nick
Ebbeling die de score met
1-2 weer terugbracht in het
voordeel van IJmuiden. Na
de thee gebeurde er vrij weiIJmuiden begon in het be- nig in het veld. Daan Gravengin van de eerste helft sterk. maker stond oog in oog met

de keeper van de thuisploeg
maar faalde in de afronding.
Olympia opende de tegenaanval maar Quint van Essen kon deze poging vakkundig uit de bovenhoek tikken. IJmuiden wist nog twee
vrije trappen te bemachtigen maar benutte deze verder niet.
Tien minuten voor tijd kreeg
Man of the Match van Essen
het nog goed lastig onder de
lat maar de strijd was al gestreden. Het was de IJmuiden
B1 die na het fluitsignaal de
champagne kon laten knallen.

Veel animo voorwinkeliersborrel
IJmuiden - De winkeliersborrel op de Lange Nieuwstraat, een initiatief van het
omgevingspanel en het wijkplatform, is een schot in de
roos gebleken.
Zo’n veertig ondernemers,
raadsleden, ambtenaren en
vertegenwoordigers van aannemersbedrijf BAM kwamen vorige week woensdagavond naar de Zuidarcade
om met elkaar bij te praten
over de werkzaamheden aan
de winkelstraat. Burgemeester Frank Dales was ook aanwezig om kennis te maken.
Over een half jaar vindt er
wederom een winkeliersborrel plaats, maar dan in het

oostelijke deel van de Lange
Nieuwstraat.
Fase 1 en 2 (PlanetenwegMarktplein) zijn inmiddels

afgerond. Enkele weken geleden is fase 3 (MarktpleinVelserduinweg) van start gegaan. (foto: Friso Huizinga)

Buitenspeeldag Velsen-Noord
Velsen-Noord - Woensdag
8 juni is er weer de landelijke
Buitenspeeldag. Dit vindt uiteraard ook plaats in VelsenNoord. Wijkcentrum de Stek
organiseert samen met vrijwilligers een onvergetelijke middag voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Er is een stormbaan, kinderspelen, spring-

kussens, lattenbouwen, blikkengooien en nog veel meer.
Er is een heerlijke verkoelende
verrassing gesponsord door
de Dekamarkt. Buitenspeeldag is van 14.00 tot 16.00 uur
en een strippenkaart voor alle activiteiten kost 1 euro. Voor
meer informatie: Wijkcentrum
de Stek, 0251-226445.

www.thevintagestore.eu

-

OOK op ZONDAG OPEN

Ouderennieuws
30 2 juni 2016

Benefietconcert
voor jonge vluchtelingen

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227,
Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant
is
vanaf
maandag 30 mei gesloten
in verband met de zomervakantie. Maandag 1 augustus is het restaurant
weer open.
Open tafel. Vrijdag 10 juni: kerriesoep, macaroni met Italiaanse gehaktsaus en toe ijs met vruchten en slagroom. Kosten
6,50. Aanvang 12.30 uur.
Reserveren maandag tussen 11-12 uur.
Verkoop voorjaarsmode
op dinsdag 2 juni met een
bekende modefirma met
betaalbare en goede kleding voor senioren. Verkoop van 10.00 tot 12.00
uur.
Zomerkienmiddag is op
donderdag 14 juli, aanvang 13.30 uur. Kaartjes
zijn nu al verkrijgbaar voor
3,50 euro. Dit is inclusief
2 kienronden, een kopje
koffie of thee en een hapje.
Klaverjasgroep
op
woensdagmiddag heeft
plek voor nieuwe leden.
Aanvang 13.30 uur. Info: Marcel Stam, 0235386528.
Expositie van Bianca Visser. Diverse aquarellen en
pasteltekeningen kunnen
tijdens openingsuren in
het wijkcentrum worden
bekeken. Toegang is gratis.
Gebouw
Waterstaete,
Dokweg 27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs:
maandag- t/m vrijdagochtend van 09.00 – 13.00 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Tel. 088-8876900.
Sociaal
Raadslieden:
spreekuur op afspraak.
Tel. 088-8876900.
Formulieren
Brigade:
moeite met het invullen
van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan men
bellen of langskomen om
een afspraak te maken.
Tel. 088-8876900.

www.lijfengezondheid.nl

Spetterend
afscheid voor
Nico Kloosterhuis
Velsen - 42 jaar rijden op
een ambulance, dan ben
je toch wel een grote mensenredder.
Ambulancebegeleider Nico Kloosterhuis
uit IJmuiden stopte er vorige week mee. Vrijdag werd
op passende wijze afscheid
genomen van deze grote
man. Bij de KNRM kreeg hij
met collega’s en vriendin een
spetterend uitje: een tochtje Noordzee met als hoogtepunt een plons in een overlevingspak buitengaats.
Nico Kloosterhuis werd vrijdagmiddag met een collega en de ambulance naar de
KNRM gestuurd. Daar troffen ze geen patiënt aan, maar
wel zo’n 30 zeer vrolijke collega’s van Ambulancedienst
Kennemerland. Al gauw
werd duidelijk dat Nico de
hoofdpersoon van een feestje was. Ter ere van zijn afscheid was er een boottochtje Noordzee met de nieuwste
aanwinst van de KNRM op
touw gezet. Aangezien Nico
gek is op varen en de KNRM
bekend terrein is voor de van
oorsprong IJmuidenaar was
dit een kolfje naar zijn hand.
Het vervoerbedrijf van de gebroeders Kloosterhuis was
een typisch IJmuidens bedrijf. Het werd vlak voor de
Tweede Wereldoorlog opgezet door de broers Nico en
Jos. Aanvankelijk was het
alleen een taxibedrijf, maar
in 1947 begon men met ziekenvervoer door ambulances. De zoons van Nico, Nico en Klaas, werden ook bij
het bedrijf betrokken. Nico
reed vanaf 1975 op busjes
van de Gebroeders Kloosterhuis en haalde intussen
zijn diploma’s voor het werk
op de ambulance. Het vervoersbedrijf groeide in die jaren enorm uit. In de glorietijd
van de jaren ‘70 en ‘80 werd
er gereden met taxi’s, ambu-

lances, touringcars en personenbussen. Je kon met
Kloosterhuis op vakantie,
een dagje uit, naar je school
of met je rolstoel naar het
ziekenhuis. Helaas eindigde
het bedrijf in 1986 met een
faillissement. Veel materieel
werd overgenomen of werd
verkocht.
Nico verhuisde met de ambulances mee naar het vervoersbedrijf dat nu Witte Kruis is. Hij reed niet alleen op de ambulances maar
voerde als ambulancebegeleider ook allerlei medische handelingen uit. ,,Als je
42 jaar dag en nacht op de
ambulance rijdt maak je natuurlijk van alles mee’’, aldus Kloosterhuis. ,,Ik heb in
2005 zelf mijn zwaargewonde zwager Peter Poelarends
naar het VU gebracht, waar
hij de volgende dag overleed.
Poelarends werkte als portier
op een feest in een strandpaviljoen waar hij tijdens onenigheid met een bezoeker
op zijn hoofd werd geslagen
en ten gevolge daarvan overleed. Maar ook niet geslaagde reanimaties en ongevallen waarbij kinderen omkomen of zwaar gewond raken
blijven je altijd bij. Daardoor
kreeg ik vorig jaar een burnout. Drie maanden geleden
ben ik weer aan het werk gegaan. Maar met mijn 60 jaar
vind ik het een mooie leeftijd
om te stoppen met werken.’’
Nico Kloosterhuis is een bezige bij. Hij heeft zijn eigen
boot, waarmee hij graag naar
Terschelling vaart. Maar ook
is hij dol op oldtimers die hij
helemaal zelf renoveert. Achter de geraniums zitten is er
dus niet bij voor hem. Begin
oktober is er een officiële afscheidsreceptie van Ambulancedienst Kennemerland
voor Kloosterhuis en een collega. (Karin Dekkers)

Velsen - Jong muzikaal talent van Gymnasium Felisenum geeft samen met leden
van het Nederlands Philharmonisch Orkest een uniek
concert op vrijdag 3 juni in
de aula van de school in Velsen-Zuid. De opbrengt is bestemd voor Vluchtelingenwerk Velsen.
Nooit eerder traden leden
van het NedPho op met deze scholieren. Speciaal voor
deze avond is een gevarieerd
muzikaal programma samengesteld. Centraal staat ‘Een
Schilderijen Tentoonstelling’
van Igor Mussorgsky. Daarnaast worden werken gespeeld van bekende componisten als onder meer Mozart,
Haydn, Saint-Saëns en Purcell. Voor en na het concert
kunnen bezoekers zich tegoed doen aan heerlijke zoete en hartige snacks die andere leerlingen van de school
hebben gemaakt. Natuurlijk

gaat ook de opbrengst hiervan naar het goede doel.
Deze zomerse muziekavond
is een initiatief van Rotaryclub IJmond in samenwerking met Gymnasium Felisenum en het NedPho. Vluchtelingenwerk Velsen is blij
met deze actie. Het geld zal
worden besteed aan zaken
als muziek- en zwemles, babyspullen, schoolreisjes en
andere zaken die niet regulier vergoed worden voor kinderen van statushouders of
vluchtelingen in de gemeente Velsen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.felisenum.nl/zomeravond. De toegang bedraagt
10 euro voor volwassenen
en 5 euro voor kinderen. Het
concert begint om 19.30 uur.
Bezoekers zijn vanaf 18.30
uur welkom voor een hapje en een drankje in Gymnasium Felisenum, Van Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid.

Snoeihard tegen kanker
met Full Count
IJmond - Lachen om de
stand-up comedy van Arie
Koomen en dansen op muziek van Full Count. Op zaterdag 11 juni kan van deze
bijzondere combinatie worden genoten tijdens een benefietavond, georganiseerd
door de stichting Vergroot de
Hoop. Het evenement begint
om 20.00 uur in de A9 studio’s in Uitgeest.
De avond staat in het teken
van de strijd tegen kanker
en geldt als kick-off voor een
actie waarmee taxussnoeisel wordt ingezameld. Dit
snoeisel van de Taxus Baccata bevat de basisgrondstof
voor een chemotherapie met
minder bijwerkingen. Stichting Vergroot de Hoop zamelt het taxussnoeisel in, zodat het kan worden verwerkt
tot kankerbestrijdende medicijnen. Dit verklaart het the-

ma van de avond: snoeihard
tegen kanker!
De komedianten en muzikanten zetten zich op 11 juni belangeloos in om van de start
van deze actie een succes te
maken. De bekende cabaretier Arie Koomen zorgt samen met zijn vrienden Max
van den Burg en Wilco Terwijn voor hilarische standup comedy. Ter afwisseling
speelt Full Count, de tienkoppige band die in de regio een
graag geziene gast is op uiteenlopende feesten en partijen. En aan het einde van de
avond heeft de organisatie
nog een verrassing in petto.
Kaarten voor de benefietavond kosten 10 euro en zijn
te koop via www.A9studios.nl
(aan de deur 15 euro). Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.
De deuren gaan om 19.30
uur open.
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Discussieavond over
autoverkeer IJmuiden
Maak van een verandering een verbetering! In IJmuiden wordt de
komende jaren op verschillende
plekken aan de weg gewerkt. Dat
is dé gelegenheid voor verbetering – van de bereikbaarheid en de
verkeersveiligheid. Denk daarover
mee op dinsdag 14 juni vanaf 19.30
uur in het gemeentehuis.

Er wordt (en is) hard gewerkt aan
de wegen in en om het centrum van
IJmuiden. De Julianakade en de
IJmuiderstraatweg zijn al opgeknapt. De vernieuwing van de Lange Nieuwstraat is nu volop aan de
gang, waarbij ook het Marktplein, het
Velserduinplein en Plein 1945 worden aangepast. Voor de jaren daarna zijn weg- en rioolwerkzaamheden
gepland op het Van Poptaplantsoen,
het Kennemerplein, de Kennemerlaan, het Oosterduinplein, de Oosterduinweg en de Merwede- en Spaarnestraat. Tussen de laatste twee straten worden op de voormalige KPNlocatie een supermarkt en woningen
gebouwd, wat voor meer verkeer zal
zorgen.
Ingrepen in de ene weg (ook die al ge-

realiseerd zijn) kunnen mogelijkheden bieden voor aanpassingen in een
andere straat; daarom wordt op 14 juni het hele gebied in samenhang bekeken.
Mogelijke verbeteringen
Al die werkzaamheden bieden de
kans om straten en pleinen anders
aan te leggen dan nu. Als we toch aan
de slag gaan, kunnen we bestaande knelpunten in de bereikbaarheid
en de verkeersveiligheid verbeteren. Bijvoorbeeld door een deel van
het autoverkeer in het centrum van
IJmuiden anders te laten rijden. We
willen hierover graag met u in gesprek. Denk en praat met ons mee op
dinsdag 14 juni vanaf 19.30 uur in het
gemeentehuis van Velsen!
De gemeente heeft ook wel ideeën
over mogelijke veranderingen op de
genoemde wegen, maar daar staat
nog niets van vast. Velsen wil graag
weten wat bewoners en andere betrokkenen denken en willen. Later dit
jaar volgt nog een officiële inspraakprocedure. Dan kunnen betrokkenen
ook nog laten weten wat ze ervan vinden. Uiteindelijk beslist de raad.

Heeft u een sociaal netwerk?
Op wie kunt u een beroep doen
voor een praatje, om samen iets
gezelligs te doen, of voor hulp?
Op 9 juni kunt u daar met het Sociaal Wijkteam Velserbroek over
praten, tijdens de koffieochtend
in de bibliotheek aldaar.

Iedere donderdagochtend is er een
ongedwongen koffie-inloopochtend in de bibliotheek van Velserbroek, van 10.30 tot 12.00 uur. Er
is altijd een vrijwilliger aanwezig
en er is veel gezelligheid. Iedere
tweede donderdag van de maand
schuift het Sociaal Wijkteam Velserbroek aan, dus ook op donderdag 9 juni om 11.00 uur. Deze keer
gaat het over het sociaal netwerk.
Wat is een sociaal netwerk?
Voor jong en oud is het belangrijk
om mensen om zich heen te hebben waar ze een beroep op kunnen doen wanneer er behoefte is
aan gezelligheid, een praatje, wat

hulp, zorg en ondersteuning. Zo’n
groep heet het sociaal netwerk.
Het Sociaal Wijkteam gaat er graag
met u over in gesprek. Want wat
is het nou precies? Wie zitten erin? Waarom is het belangrijk? Hoe
ziet uw netwerk eruit? Hoe kunt u
het uitbreiden of verstevigen? Het
Sociaal Wijkteam heeft handige,
praktische tips.
Voor al uw vragen
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u
terecht met vragen op allerlei levensgebieden – of het nou over
eenzaamheid gaat, geldproblemen,
gezondheidsvragen of werk. Het
team heeft verschillende soorten
deskundigheid in huis en is er voor
iedereen. Loop gerust binnen om
kennis te maken. U kunt ook een
huisbezoek afspreken. Neem contact op met ons via contact@swtvelsen.nl of telefonisch via de gemeente Velsen: 14 0255 (zonder
netnummer).

Meer Waarde Uit Afval
Bewoners van Santpoort-Noord en
Velserbroek gaan hun afval de komende tijd anders scheiden dan
in de rest van de gemeente. Wethouder Floor Bal was bij de start.
Velsen werkt ook mee aan de 100100-100 uitdaging.

verschillend te werk. Samen met bewoners vinden we zo uit wat het beste
effect heeft. Elke wijk is immers anders. De ervaringen uit deze twee wijken helpen om keuzes te maken voor
de overige wijken in onze gemeente.
In 2017 komen die aan de beurt.

De afgelopen dagen maakten bewoners in Santpoort-Noord en Velserbroek kennis met de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen. Jonna Harmsen had de primeur;
zij kreeg van wethouder Floor Bal de
eerste container uitgereikt. In beide wijken ontvingen bewoners een
container aan huis voor plastic, lege
pakken en blik en, als ze die nog niet
hadden, ook een container voor papier en karton. In Velserbroek werden bovendien de containers aan huis
voor restafval ingenomen. Bewoners
brachten hun restafval voor het eerst
naar de centrale afvalcontainers in de
wijk. Die containers staan eerst bovengronds en na een half jaar worden
ze ondergronds geplaatst.

Als we ons huishoudelijk afval thuis
goed scheiden, blijven waardevolle
grondstoffen zoals plastic en papier
behouden en blijft er nog maar heel
weinig restafval over. Dat is kostenbesparend en beter voor ons milieu.
En er gebeurt nog meer! Naast het
beter scheiden van afval, proberen
Velsenaren ook de totale hoeveelheid afval te verminderen. Nog beter natuurlijk! Tot 9 juli doen meer
dan 100 inwoners van onze gemeente mee aan de 100-100-100 uitdaging.
Dat houdt in dat 100 Velsenaren, 100
dagen, 100% van hun afval scheiden.
Op www.100-100-100.nu is daarover
van alles te vinden. Meer informatie
vindt u op www.velsen.nl/meerwaardeuitafval. Vragen kunt u richten aan
de heer J. de Waal via openbarewerken@velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Het komend half jaar gaan we in
Santpoort-Noord en Velserbroek

Wat mag er allemaal in de plastic bak?
Blik (leeg verpakkingsafval):
drankblikjes, bierdopjes, stalen siroopflessen, conservenblikken, aluminium schalen en folie en waxinelichtcupjes.
Pakken (leeg, platgevouwen met
gesloten dop): pakken van vruchtensappen, water en wijn, pakken
van melk, vla en yoghurt en pakken
van soep en pastasaus.
Plastic (leeg verpakkingsafval):
flessen frisdrank, water, melk, azijn,

knijpflessen van sauzen/olie, flacons van wasmiddelen, shampoo
en zeep, bekers van yoghurt, vla en
ijs, bakjes van patat, salade, groente, fruit, kuipjes van boter, saus,
smeerkaas, verpakkingen van kaas,
vlees en vis, verpakkingen van bijv.
tandenborstels, schroefjes en speelgoed (blisters), tubes van gel, bodylotion, tandpasta, folies van tijdschriften en reclamefolders, zakken
van pasta, rijst, brood, snoepgoed,
plastic tasjes en zakjes en plantenpotjes.
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Voordracht tot 15 augustus

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen kan
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland
zetten mensen zich in voor vele
doelen. Weet u kandidaten? Draag
ze voor! Dat kan tot 15 augustus
2016.

Wie zich jarenlang op bijzondere
wijze inzet voor de samenleving kan
in aanmerking komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op
sportgebied, in de 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 2017 moet het
verzoek insturen vóór 15 augustus
2016.
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.

Tiende avondvierdaagse
Brederode Daltonschool
Het was alweer vorige week, maar de vrolijke aanvang van de tiende avondvierdaagse van de Brederode Daltonschool is wel een vermelding waard. Met
veel plezier hield wethouder Annette Baerveldt op dinsdag 24 mei de 211
deelnemers op de eerste avond in toom. (foto: Reinder Weidijk)

Voor de liefhebber!

De laatste twee stenen
Van de historische collectie die
de gemeente Velsen wil afstoten, zijn nog slechts twee stukken over. Wie belangstelling
heeft, mag zich melden vóór 6
juni a.s. Daarna worden de stenen vernietigd.

Grote BeestenBende dag
Het leek wel ‘code geel’ in het
Dolfinarium op 28 mei 2016. Onweer en regen bleven uit, maar er
waren wel 1.000 BeestenBendeleden aanwezig. Uit Velsen vertrokken twee overvolle bussen
naar Harderwijk.

In Velsen houden wel 21 teams van
de BeestenBende hun eigen buurt
schoon van zwerfafval. Als waardering voor hun inzet mochten ze een
dagje naar het Dolfinarium. In een
warm zonnetje keken ze een middag lang rond, aaiden de roggen en
leerden alles over dolfijnen, zeeleeuwen en bruinvissen. Een paar kinderen mochten zelfs op het VIP bankje
zitten bij de Snorshow, waar ze door

de walrussen drijfnat werden gespetterd. Het mooiste moment van
de dag kwam om vijf uur. Het Dolfinarium ging dicht, maar de BeestenBenders mochten blijven voor een
eigen show in het Dolfijnentheater.
Na een optreden van de boy-band BBrave kwamen de dolfijnen. Die lieten de kinderen zien dat zij ook niet
gediend waren van zwerfafval. Een
frisdrankblikje midden in het zwembad gooiden ze zo weer op de kant.
Het was een geweldige dag voor alle deelnemers. Na een welverdiende
rust gaan ze binnenkort weer aan de
slag: ‘De BeestenBende pakt ’t aan!’
Meer informatie: www.mijnbeestenbende.nl (foto: Ko van Leeuwen)

De gemeente Velsen heeft in de
loop der jaren een historische
collectie opgebouwd. Voor de
stukken zonder cultuurhistorische waarde heeft de gemeente geen plaats meer. De meeste stukken zijn dankzij verschil-

lende oproepen al naar een nieuwe geïnteresseerde eigenaar gegaan. De laatste loodjes wegen
het zwaarst. Er zijn nog twee grote zware gevelstenen over voor de
liefhebber: een zware gevelplaat
uit het voormalige Cultureel Centrum en een marmeren steen van
het Witte Kruis.
Heeft u interesse voor één of beide stenen, meld dit dan vóór 6 juni via Kunst@velsen.nl. Wat na
deze datum nog overblijft, wordt
vernietigd.
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Aardrijkskunde is ook leuk!

Geoweek 2016 in Velsen
Hoe verdeel je grond op een goede manier? Hoe maak je een kaart
en hoe zet je een gebouw uit met
GPS? Leerlingen van groep 8 van
De Hoeksteen en de Duin- en
Kruidbergmavo hoef je dat niet
meer te vertellen na de Geoweek
2016 in Velsen.

Opdracht: laat eigenaren van grond
verwisselen met computerspel van
het Kadaster. Een hele klus, maar
uiteindelijk klonk een luid gejuich
toen alle boeren hun land naar tevredenheid aan de juiste kant van
het spoor kregen. Na wat geven en
nemen maakten de leerlingen ook
nog voldoende ruimte voor natuur.
Informatie achter de kaart
De volgende Sail werd ook al voorbereid, met behulp van een kaartbrowser. Waar moeten al die bezoekers een plekje vinden aan het water
om de schepen te kunnen zien? En
waar is nog ruimte voor extra parkeerplekken? Hoe veel meter moeten mensen dan lopen?
Landmeten met GPS
De navigatie satellieten en de leerlingen hadden geen last van een

beetje motregen, en samen met twee
landmeters zetten zij een fictief gebouw uit met GPS apparatuur (foto).
Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van De
Hoeksteen in Velserbroek en de
aardrijkskundeleerlingen van juf
Cindy van de Duin- en Kruidbergmavo uit Driehuis werden welkom
geheten door de wethouders. “Aardrijkskunde is meer dan topo leren,
en vandaag gaan jullie meemaken
wat de ambtenaren hier in het gemeentehuis daar allemaal mee kunnen doen.” Alle Junior Geoprofs gingen naar huis met een certificaat.
De Geoweek is een initiatief van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap ( KNAG ). Het
doel is om bedrijven, wetenschappers en overheden te stimuleren om
leerlingen in de leeftijd van 10-15
jaar kennis te laten maken met de
beroepspraktijk, en bewust te maken van de goede toekomstmogelijkheden van de geosector. De afdeling
Informatiemanagement organiseerde de activiteiten. (foto: gemeente
Velsen)

Burgerzaken extra open
Burgerzaken is extra open op dinsdagavond 14 juni. Maak telefonisch
een afspraak en u kunt terecht tussen 18.00 en 20.00 uur.

De zomer komt eraan. Dat betekent extra aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. De afdeling Burgerzaken op het gemeente-

huis gaat daarom een avond extra
open, op dinsdag 14 juni a.s. U kunt
op deze avond terecht tussen 18.00
uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt
uitsluitend op afspraak. U kunt voor
14 juni alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer
is 140255 (zonder netnummer) of
0255-567200.

IJmondpad geopend
Wie ruim 77 kilometer door de
IJmond wil lopen, kan nu aan de
slag! Op woensdag 25 mei 2016
openden de drie wethouders
Toerisme uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen de nieuwe wandelroute IJmondpad.

Wethouder Cecilia van Weel (Beverwijk), Aad Schoorl (Heemskerk) en Annette Baerveldt (Velsen) openden de nieuwe wandelroute IJmondpad. Het pad is een
driedaagse wandelroute en verbindt de karakteristieke landschappen van de gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen
met elkaar. U loopt langs de forten
van de Stelling van Amsterdam,
de kasteeltuin van Assumburg of
de woonkern Oud-Velsen. U kunt
onderweg genieten van een hapje
en een drankje bij de verschillende horecagelegenheden. En u kunt
overnachten in een hotel of B&B.
In de zomermaanden vaart de watertaxi naar IJmuiden. In de wintermaanden (van 1 oktober tot en
met 31 maart) vaart hij niet en is er

een alternatieve route.
De wandelroute sluit aan op het
wandelnetwerk
Noord-Kennemerland. Met de nieuwe wandelroute willen de IJmond gemeenten
een impuls geven aan de recreatie
en het toerisme in de regio.
De route is te downloaden in de
Appstore of Playstore, of u kunt
hem wandelen met GPS via de app
Wandelnetwerk Noord-Holland.
Deze app werkt optimaal in combinatie met de website www.wandelnetwerknoordholland.nl. Voor
vragen over de website of de app
kunt u terecht bij Recreatie NoordHolland.
De realisatie van het IJmondpad is
mogelijk gemaakt door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met financiële ondersteuning
door het Prins Bernhard Cultuurfonds en met medewerking van
Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland. (foto: gemeente Velsen)

Infopagina
2 juni 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21
mei 2016 tot en met 27 mei 2016
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
De Ruyterstraat 86, plaatsen dakopbouw (27/05/2016) 9792-2016;

Verbrande Vlak 1, wijzigen gebruik
berging (trimsalon voor honden en
katten)(27/05/2016) 9802-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., aanleggen brug (HOV deelgebied 5+)
(27/05/2016) 9682-2016;
Santpoortse Dreef 98, kappen boom
(26/05/2016) 9734-2016;
Hoofdstraat ong., organiseren eve-

nement (dorpsfeest) (24/05/2016)
9518-2016;
Velserbroekstraat 18, plaatsen dakkapel (25/05/2016) 9663-2016;
Groenelaantje 11, vervangen asbest
schuurdak (24/05/2016) 9510-20
16.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
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

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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan al-

leen 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
Breskensstraat 2, plaatsen 2 kozijnen
zijgevel (26/05/2016) 6826-2016;
Forteiland10, plaatsen tijdelijke
overkapping (26/05/2016) 53582016;
Gerard Doustraat 47, plaatsen dakopbouw (26/05/2016) 6427-2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 111, plaatsen installatie t.b.v. mobiele telecommunicatie in toren kerk (26/05/2016)
7556-2016.

Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 18, plaatsen dakkapel (27/05/2016) 9663-2016;
Broekbergenlaan 49, wijzigen bestemming ijswinkel/lunchroom naar
ijswinkel/restaurant (27/05/2016)
7812-2016;
Hoofdstraat 96, plaatsen erker
(24/05/2016) 5426-2016.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0006, onderhoud gevels en verkleinen dagverblijf
(26/05/2016) 5655-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Concordiastraat
75-81,
plaatsen zonwering en zonnepanelen
(27/05/2016) 3754-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Summer Party op 25 juni 2016, parkeerplaats Tussenbeeksweg/Zeeweg
en voor de Zeewegbar te IJmuiden
(25/05/2016) 6728-2016;
Avondvierdaagse Velsen-Noord 13
t/m 16 juni 2016 (26/05/2016) 70262016;
Santhappen op 3 en 4 juni van 16.00
uur tot 23.30 uur. Locatie: evenemententerrein bestaat uit Broekbergenplein en deel van de Anemonenstraat
te Santpoort-Noord (30/05/2016)
8945-2016.
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Inventarisatie ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen zijn voornemens
een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de gebieden rond Velsen-Noord. Het gaat om de bedrijventerreinen ‘Business Park IJmond’,
‘Grote Hout’ en ‘Noordwijkermeer’. Het Wijkeroogpark valt ook binnen
het plangebied.

Ligging plangebied
Het gebied loopt rond de woonkern van Velsen-Noord, globaal van het Binnenkanaal in het westen tot aan het zijkanaal A in het oosten, aan de noordwestzijde tot de Breedbandweg en aan de noordoostzijde tot aan de gemeentegrens met Beverwijk (Lijndenweg). Aan de zuidzijde loopt het gebied tot
het Noordzeekanaal.
Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ is een nieuw bestemmingsplan dat het plangebied van een actuele planologische regeling
voorziet.
Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houdt de gemeente waar mogelijk rekening
met toekomstige ontwikkelingen.
Bent u belanghebbende (bijv. grondeigenaar of ondernemer) in het plangebied en heeft u een plan of initiatief ? Dan kunt u deze aan de gemeente kenbaar maken. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke activiteiten (bijv. slopen of bouwen), maar het kan ook gaan om een verandering van gebruik van
gronden of gebouwen.

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Ook kunt u
deze per post sturen t.a.v. het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘initiatief bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen
Velsen-Noord’. Uw voorstel wordt vervolgens beoordeeld, waarna u hoort
of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen van het bestemmingsplan
meegenomen wordt. Deze afweging wordt opgenomen in een startdocument, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de
heer Blom, telefoonnummer 0255-567200. U kunt reageren tot 21 juli 2016.

(Ver)bouwplannen Driehuis, Velsen-Zuid of Oud-Velsen?
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het gebied Driehuis en Velsen-Zuid. In een bestemmingsplan staan regels
voor het bouwen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in
Driehuis, Velsen-Zuid of Oud-Velsen? Dan wordt ook uw woning straks
in dit bestemmingsplan opgenomen.

In de afbeelding is de ligging van het plangebied aangegeven. Het gebied
wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden, de spoorlijn Haarlem-Uitgeest in het zuiden en de Minister van Houtenlaan en de
Duin- en Kruidbergerweg aan de westzijde.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Driehuis / Velsen-Zuid voorziet hoofdzakelijk in de
vervanging van het bestemmingsplan Driehuis / Velsen-Zuid uit 2008, dat
aan actualisering toe is. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het plangebied.
Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houdt de gemeente waar mogelijk rekening
met initiatieven, bouwplannen en ideeën van inwoners en bedrijven. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bouwen/
slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verandering
van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen. De gemeente vraagt of iedereen die nu al plannen/ideeën heeft voor realisatie in de komende tien jaar
deze kenbaar wil maken.
U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Ook kunt u
deze per post sturen t.a.v. het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘initiatief bestemmingsplan Driehuis / VelsenZuid’. Uw voorstel wordt vervolgens beoordeeld, waarna u hoort of en op wel-

ke wijze uw voorstel bij het opstellen van het bestemmingsplan meegenomen wordt. Deze afweging wordt opgenomen in een startdocument, dat aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de
heer H. Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200. U kunt reageren tot 21
juli 2016.
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Kapmelding IJmuiden
Op de Van Broekhuijsenstraat in IJmuiden worden vijf meidoorns gekapt
voor de huizen met nummers 1, 3, 7, 11 en17. Eén meidoorn is al dood en de

andere vier zijn in slechte conditie. In het najaar wordt bekeken of het mogelijk is om nieuwe bomen te planten.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat na uitvoerig onderzoek
is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig
zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen 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.

Het betreft de volgende personen:
Beek,A.
geb.30-12-1965
Nieuwenhuizen,R. geb.28-04-1978
Ben Guedim,J.
geb.23-10-1970
Nowak,K.
geb.07-04-1964
Boyanov,E.M.
geb.17-05-1975
Nur,M.
geb.00-00-1990
Butelo,D.K.
geb.04-05-1975
Płaskoń,J.
geb.14-03-1972
Chomiuk,G.
geb.13-02-1990
Regeta,R.W.
geb.12-03-1979
Gheorghe,V.G.
geb.22-06-1976
Said,M.
geb.01-10-1967
Jabua,K.
geb.19-03-1992
Sulejmanova,W.
geb.22-03-1993

Kamiński,K.
Upala,K.
Kazyaka,K.Ł.
Uslu,A.
Korzeniowska,A.J.
Weijland,J.
Metzelaar,J.H.
Wilbie,E.
Nesvorný,J.

geb.31-07-1986
geb.01-10-1978
geb.28-01-1980
geb.11-10-1980
geb.25-07-1987
geb.15-04-1983
geb.01-10-1966
geb.05-04-1969
geb.20-03-1975

Voor informatie kunt u terecht bij
de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255)
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- door middel van het aanbrengen
van zebramarkering als bedoeld in
artikel 49, lid 2 van het RVV 1990 en borden L2 van bijlage 1 het RVV
1990 - een voetgangersoversteekplaats
11
2 juniaan
2016te wijzen op het Zon
Bastion direct ten noordwesten

van rotonde Zon Bastion – Aletta
Jacobsplein;
- door middel van het verplaatsen
van bord B6 van bijlage 1 van het
RVV 1990 - en haaientanden - de
middels verkeerstekens geregelde voorrangssituatie aan te passen
aan de ligging van de nieuwe voetgangersoversteekplaats.
Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.

Energie-boost voor 80 werkzoekenden

Velsen-Zuid - Het Rabobank
IJmond Stadion bruiste vorige
vrrijdag vol van energie voor
ruim 80 werkzoekenden uit
de IJmond. Energiegoeroes
Patrick Davidson en Hans
van der Loo waren daarvoor
uitgenodigd door het Werkgevers Servicepunt (IJmond
Werkt/UWV) en Rotaryclub
Velsen.
Het doel was om werkzoekenden boven de 45 jaar een
extra steun te geven in het
blijven geloven en te zoeken
naar (nieuwe) talenten in jezelf. Als belangrijkste brandstof is daar de eigen energie voor nodig. Maar ook trefwoorden als geluk, succes,
presteren, doen en uitblinken.

Aan de hand van herkenbare
situaties werden de aanwezigen aan het werk gezet met
opdrachten. Beginnend met
de vraag aan elkaar waar je
energie van krijgt. Al snel wist
men elkaar te vinden en ontstond een levendige uitwisseling van ervaringen en bovenal energie.
Wethouder Sociale Zaken,
Arjen Verkaik sloot af met
de woorden van moed houden en doorgaan en sprak de
hoop uit dat iedereen met deze middag een flinke ‘energyboost’ had opgedaan.
Daarna signeerden Davidson en Van der Loo hun boek
‘Waar haal je de energie van- heimen om te schitteren. Voor ke boodschap in het boek ge- derzdenken.nl of www.enerdaan’, een boekje met vijf ge- iedereen werd een persoonlij- schreven. Zie ook www.an- gyfinder.nl.
Velsen-Zuid - Het Rabobank
IJmond Stadion bruiste vorige
vrrijdag vol van energie voor
ruim 80 werkzoekenden uit
de IJmond. Energiegoeroes
Patrick Davidson en Hans
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uitgenodigd door het Werkgevers Servicepunt (IJmond
Werkt/UWV) en Rotaryclub
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blijven geloven en te zoeken
naar (nieuwe) talenten in jezelf. Als belangrijkste brandstof is daar de eigen energie voor nodig. Maar ook trefwoorden als geluk, succes,
presteren, doen en uitblinken.

Aan de hand van herkenbare
situaties werden de aanwezigen aan het werk gezet met
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de woorden van moed houden en doorgaan en sprak de
hoop uit dat iedereen met deze middag een flinke ‘energyboost’ had opgedaan.
Daarna signeerden Davidson en Van der Loo hun boek
‘Waar haal je de energie van- heimen om te schitteren. Voor ke boodschap in het boek ge- derzdenken.nl of www.enerdaan’, een boekje met vijf ge- iedereen werd een persoonlij- schreven. Zie ook www.an- gyfinder.nl.
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