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IJmuiden – Fotograaf Erik Baalbergen zag op het strand een treffende overeenkomst met het populaire televisieprogramma
Heel Holland Bakt. De strandgasten liggen als warme broodjes op het strand. Als de ene kant bruin is wordt automatisch omgerold naar de andere kant. Wie het groter wil zien, weet dat aan de overkant van het kanaal ook wordt gebakken, daar rollen de broodjes en de platgewalste platen staal uit de hoogovens. De zonaanbidders hebben al die bedrijvigheid achter zich
amper in de gaten. Met de zon aan de blauwe lucht, je voeten in het warme zand en af en toe in het nog koude zeewater, kun
je je voelen als een god in.... IJmuiden. (foto: Erik Baalbergen)

‘Velsen financieel gezond’
Velsen - Het college van
de gemeente Velsen wil
7,5 miljoen euro investeren in de verdere ontwikkeling van de Visie op Velsen. Dat blijkt uit de perspectiefnota die wethouder Arjen Verkaik heeft gepresenteerd.
,,Velsen is financieel gezond
en heeft nog zeker tot en met
2021 een positief saldo’’, aldus de wethouder. Alle ruimte dus om op dezelfde koers
door te gaan, want er is ook
voldoende reserve. De burgers van Velsen kunnen blij
zijn met de straffe koers die
is gevaren. Er werd strikt de
hand gehouden aan de begroting, nieuw beleid werd alleen verwezenlijkt als er geld
beschikbaar was. Dat leidt nu
dan ook tot een kleine lastenverlichting voor de gemeentelijke woonlasten. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden gaan van
777 euro in 2016 naar 757
euro in 2017. Daarmee stijgt
Velsen op de lijst van COELO, die een overzicht van alle
Nederlandse gemeenten uit-

brengt. Op korte termijn wil
Velsen investeren in een ‘upgrade rauwe loper’, waarmee
wordt bedoeld de toegankelijkheid van de routes naar de
haven, het strand en de zee.
Er wordt niet alleen gewerkt
aan een betere toegankelijkheid maar ook aan een aantrekkelijker Velsen: geraamde
kosten 06, miljoen euro. 1,3
miljoen gaat naar herstructurering van de voetbalvelden.
Dan gaat het om herinrichting van Sportpark Schoonenberg en Waterloo, waarbij ook wordt gekeken naar
voorzieningen en entree.
Voor Interessant IJmuiden is
1 miljoen euro nodig om te
zorgen voor een aantrekkelijke omgeving en een hoogwaardig woonmilieu, waar
ook jonge mensen en kenniswerkers willen wonen.
Op de iets langere termijn wil
Velsen investeren in een innovatiefonds voor duurzaamheid en bedrijvigheid ( 2 miljoen euro) om initiatieven van
MKB-bedrijven mogelijk te
maken. En er wordt momenteel gewerkt aan een plan
van aanpak voor het verbete-

ren van het vastgoed van de
sociaal-culturele infrastructuur (1 miljoen euro), mogelijk zullen gebouwen worden
afgestoten en anderzijds geclusterd voor een efficiëntere
(toekomstbestendige) exploitatie. Velsen wil 500.000 euro investeren in het samenspel tussen inwoners- partners en overheid. Met dat
geld kunnen bijvoorbeeld pilots worden gestart, waarbij
veel ruimte is voor initiatief
van buiten het stadhuis.
Als laatste post wordt een
bedrag van 1,1 miljoen gestort in het potje van Visie op
Velsen 2025 voor toekomstige initiatieven. In oktober zal
de gemeenteraad beslissen
over alle voorgestelde plannen.
Naast alle investeringen
blijft veel in Velsen hetzelfde. Een zorg zijn de tekorten
bij Jeugdzorg, nu gemeenten
dat zelf moeten verzorgen.
Er is een tekort van 2,5 euro. Er wordt hard gewerkt aan
een efficiënte bedrijfsvoering,
waarbij verschillende partijen
moeten samenwerken. (Karin
Dekkers)

Beste flyboarders van
Nederland naar Velsen
Velserbroek - Zaterdag
vindt het NK Flyboarden
plaats op de Westbroekplas
bij Villa Westend. De beste flyboarders van Nederland
komen dan naar Velserbroek
om te bepalen wie de nationale titel in de wacht sleept.
Het NK Flyboarden duurt van
11.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis.
Flyboarden geldt als één van
de meest sensationele sporten van dit moment. Dankzij
een krachtige jet stream komen flyboarders tot wel 20

meter hoog en duiken zij als
een dolfijn in het water.
Tijdens het NK wordt in drie
categorieën gestreden om de
Nederlandse titel. De wedstrijddag wordt om 16.00 uur
afgesloten met een spectaculaire eindshow en de huldiging van de winnaars.
Speciale gast is de internationaal bekende DJ Gregor
Salto. Hij draait van 17.00 tot
18.00 uur op het strand aan
de Westbroekplas.
Zie ook www.villawestend.
nl.(foto: Villa Westend)
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Driehuis - Begraafplaats &
Crematorium Westerveld organiseert op zondag 11 juni
van 10.30 tot 16.00 uur voor
de tweede keer de Westerveld Fair. De Fair - met als
thema Kunst en natuur - is
vrij toegankelijk. Iedereen is
welkom.
Natuur heeft prominente plek
Westerveld heeft met het
glooiende duingebied en verscheidenheid aan groen een
prachtig decor voor de Fair.
,,En ook de bijzondere monumenten en historie maken
de locatie uniek”, vertelt Carla
Bosua, directeur van Westerveld. De Fair biedt een gevarieerd aanbod van exposanten
op het gebied van ambacht,
kunst, en natuur. Ook is er
een valkenier en geven medewerkers een ‘natuur’ workshop. ,,Met livemuziek, een
cateringpaviljoen met lek-

kernijen en kinderactiviteiten
is er voor elk wat wils. En dit
jaar richten we ons nog meer
op natuur en natuurlijke producten. We bieden
bijvoorbeeld kruidenplantjes
en gekloofd openhaardhout
aan en vertellen over beplanting. We weten zeker dat we
weer veel mensen een plezier
kunnen doen!”
Voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in geschiedenis
wordt een openlucht-toneelstuk opgevoerd over bekende
historische personen die in
het gedenkpark hun laatste
rustplaats vonden. Zo komt
dichter en romanschrijver
Jan Jacob Slauerhoff (1898)
voorbij. Ook de variétéartiesten Louis (1883) en Heintje
(1888) Davids en Artis-boegbeeld Frits Portielje (1886)
maken hun opwachting. Zie
ook www.bc-westerveld.nl.

Hoge korting bij
luilakactie DNM
IJmuiden - Voor de vroege vogels is er zaterdag bij
DNM aan de Lange Nieuwstraat weer van 7.00 uur tot
9.00 uur 40 procent korting
op de gehele collectie! DNM
heeft dan weer haar bekende luilakactie. Er is een uitgebreid merkenpakket voor
hem en haar zoals LTB, LEE,
JACK & JONES, TOM TAILOR, MAVI, ESPRIT en ONLY.

Ook zin in de zomer? En ben
je benieuwd naar de nieuwste collectie en wil je op de
hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes en acties? Like dan
de DNM Schouten Modepagina op Facebook of volg
de winkel op Instagram. Zet
je wekker, kom gezellig langs
en laat je adviseren door het
enthousiaste team. Wees er
snel bij, want op is op!

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 of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de jachtopzienerswoning In den Argus.
Wie vanaf de hoofdingang van
de Heerenduinen het verharde
wandel- en fietspad volgt, ziet
na zo’n 2 kilometer links twee
huizen aan de bosrand staan.
Het eerste huis met gaslantaarn en uithangbord draagt
de naam ‘In den Argus’. Velen zouden graag in dit huisje
een vakantie willen doorbrengen of er zelfs willen wonen!
Welk verhaal schuilt er achter
dit ‘Hans en Grietje’ huisje?
Tot in de negentiende eeuw
is het duingebied ten westen
van Santpoort en Driehuis in
bezit van de erfgenamen van
de heren van Brederode. Het
gebied wordt in drie oost-west
lopende stroken van elk ongeveer een kilometer breed verkocht aan buitenplaatsbewoners. De noordelijke strook
vormt de Heerenduinen en
wordt later voor een groot
deel gebruikt voor de uitbreiding van IJmuiden, voor Duinwijk en Zeewijk. De middelste
strook is het tegenwoordige
Midden-Herenduin. De zuidelijke strook, het tegenwoordige duingebied Duin en Kruidberg, wordt gekocht door

de toenmalige eigenaar van
het landgoed Duin en Kruidberg. De duingebieden worden door de eigenaren vooral gebruikt voor de jacht en de
houtkap.
De buitenplaats Duin en
Kruidberg wordt met duingebied in 1895 gekocht door Jacob Theodoor Cremer, grootondernemer, koloniaal expert
en politicus. Cremer is onder
meer lid van de Tweede Kamer, Minister van Koloniën,
president van de Nederlandsche Handels Maatschappij
en Nederlands gezant in Washington. Eerst verblijft hij alleen ’s zomers in zijn ‘stulpje’ maar vanaf 1905 gaat hij er
permanent wonen. Voor zijn
vaste personeel laat hij huizen
aan de duinrand bouwen. In
1905 laat hij In Den Argus als
jachthuis en woning voor een
van zijn jachtopzieners bouwen. Een gevelsteen naast de
ingang vermeldt: ‘J.T. Cremer’.
In 1920 wordt het jachthuis
uitgebreid. Op gegeven moment wonen er twee jachtopzienergezinnen tegelijk in het
huis. Het huis is eigendom van
de erven van Cremer en is verhuurd aan een voormalige secretaresse van Herbert Cremer.
Er staan meerdere huizen in
het duingebied van Duin en
Kruidberg, maar het jachthuis
is het enige huis met een eigen naam. De herkomst van
de naam laat zich raden. Argos was een man uit de Griekse mythologie met ogen op
zijn hele lijf, die alles ziet en op
alles let. Dit zegt iets over de
taak van de jachtopziener in
het duingebied.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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uur kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Speeddaten voor een baan
in de zorg bij de Zorgspecialist, Crocusstraat 1 SantpoortNoord.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van
14.00 tot 16.00 uur. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per kind. Opgeven via carla_schut@hotmail.
nl of 06-26038252, dit kan tot
uiterlijk de dinsdag ervoor tot
18.00 uur.
Voorronde Telstar Street
League Wieringer Aak in Velserbroek. Aanvang 17.00 uur.

1 JUNI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.

tocht is om 10.45 uur. Zie ook
www.ijmuidenserondvaart.nl
of bel 0255-511676.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: Gesloten.
Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten.
8 JUNI
Buitenplaats
Beeckes- Sociaal Wijkteam organitijn: Maandelijkse rondlei- seert een koffieochtend in Biding door huis en tuin. Deel- bliotheek Velserbroek. Van
name 7,-. Aanvang 14.00 uur.
Aanmelden via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

5 JUNI
2 JUNI

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
Duo Silencia in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Going in
Syle’. Aanvagn 20.30 uur.

Tweede Pinksterdag
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum extra geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Gesloten.
Lamy Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.

4 JUNI

Eerste Pinksterdag
Pinksterfeest in de Ichthuskerk IJmuiden. Aanvang 10.00
uur.
Publieksdag
Forteiland
IJmuiden. De eerste over-

6 JUNI

Kampioen geworden
meld het bij
nieuws@rtvseaport
rtvseaport.nl/agenda

Trossen los voor Yacht
Builders Academy

3 JUNI

Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden. Van
09.00 tot 16.00 uur.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Workshop kaas maken op
boerderij Zorgvrij, Genieweg in Velsen-Zuid. Aanvang
11.00 uur.
NK Flyboarden bij Villa Westend in Velserbroek. Van 11.00
tot 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur.

10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.

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 IJmuiden - De Yacht Buil12.00 uur.
ders Academy, waar het Maritiem College IJmuiden partner van is, kan haar plannen
uitvoeren. Vorige week werd
7 JUNI
bekend dat het Regionaal InOIG
tweedehandswin- vesteringsfonds mbo 790.000
kel open aan Industriestraat, euro investeert in het initiaIJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
tief. Hiermee is de financie06-26038252.
ring van de Yacht Builders
Zee- en Havenmuseum Academy rond.
IJmuiden: exposities ‘Hol- Er is vraag naar meer en
land op z’n smalst’. Tentoon- goed opgeleide vakmenstelling ‘95 Jaar Wijsmuller sen in de scheeps- en jachtDurf en Innovatie’. 3 Speur- bouw. Onderwijs, bedrijven
tochten. Geopend vanaf 13.00 en overheid bundelen in de
uur.
Yacht Builders Academy hun
Pieter Vermeulen Muse- krachten om samen deze uitum: Tentoonstelling Poep- daging op te pakken. Op de
goed/Scheid Goed. Vanaf 3 opleidingswerf van ROC Friejaar. 13.00 tot 17.00 uur. Work- se Poort in Sneek werd vanshop knutselen 13.30 – 15.30 daag het logo van de Yacht

Builders Academy onthuld.
Tijdens een pitch benadrukten verschillende partners
nog eens het belang van dit
initiatief voor de scheeps- en
jachtbouw in heel Nederland.
De Yacht Builders Academy maakt zich sterk voor de
jachtbouw in Nederland. Met
actuele, innovatieve praktijkopleidingen die aansluiten op de praktijk. En door
te voorzien in de toenemende vraag naar goed opgeleid
personeel in de jachtbouw.
In de komende vier jaar wil
de Yacht Builders Academy zich ontwikkelen tot hét
kenniscentrum voor innovatie en vakmanschap in duurzame jachtbouw. De Yacht
Builders Academy komt
voort uit de bedrijfsopleiding die ROC Friese Poort en
De Vries Scheepsbouw sinds
2011 aanbieden op de werf in
Makkum. Bij de Yacht Builders Academy zijn inmiddels
36 partners uit het onderwijs,
bedrijfsleven en de overheid
aangesloten. De komende jaren wordt daarin nog groei
verwacht.
Komend schooljaar zullen ook in IJmuiden de eerste leerlingen starten voor
het vmbo-profiel Scheepsen Jachtbouw, dat op verzoek van het bedrijfsleven is
opgezet. Bedrijven zijn hard
op zoek naar jonge vakmensen. Het profiel zal een mooie
doorlopende leerlijn bieden
richting het mbo in Sneek.
Afgestudeerden hebben een
grote kans op werk. Dat blijkt
ook wel uit het aantal partners dat bij de Yacht Builders
Academy is aangesloten.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 3 juni wordt van 09.00 tot 16.00
uur een gezellige rommelmarkt op het Kennemerplein,
tegenover de Vomar, georganiseerd. Er zijn weer veel kramen 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 voor ee
kraam naar 0255-533233 of
06-10475023. De volgende
markten zijn op 8 juli, 22 juli tijdens de jaarmarkt, 5 augustus en 26 augustus.

Nieuwe straat
Braampad
IJmuiden - In het plangebied van Het Nieuwe Vroeger is de Braamstraat verdwenen. Tussen de President
Steynstraat en de President
Krügerstraat is een nieuwe
open ruimte ontstaan die de
naam Braampad krijgt. Er is
een nieuwe noord-zuidverbinding tussen De Wetstraat
en het Willemsplein.

Rondleiding
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Hoe Eerste
Pinksterdag door te brengen? Geen betere manier dan
deel te nemen aan de maandelijkse rondleiding door Huis
en Tuinen van Buitenplaats
Beeckestijn! Het is al een jarenlange traditie iedere eerste
zondag van de maand bezoekers de mogelijkheid te bieden aan deze boeiende uitleg over het leven in huis en
tuinen van Beeckestijn deel
te nemen. Toch blijft er onverminderd belangstelling voor
bestaan. Zondag 4 juni start
de rondleiding om 14.00 uur.
Deelname bedraagt 7 euro.
Aanmelden kan via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid vooraf of aansluitend, de
huidige tentoonstelling ‘Birds
of a Feather te bekijken. Het
huis is open van 11.00 tot
16.00 uur. Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
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Boekje over historie
bedrijvigheid in Velsen

Vragen over Warmtenet
Velsen - De gemeente Velsen is begonnen met het ontwikkelen van een Warmtenet,
waarmee woningen kunnen
worden verwarmd door restwarmte van bijvoorbeeld Tata Steel. ChristenUnie Velsen
is weliswaar enthousiast over
het voornemen maar heeft
ook vragen over de betaalbaarheid voor de afnemers,
de bewoners van de woningen. Bij vijf wooncomplexen
in Velsen wordt energie geleverd via het duurzame WKO
systeem, Warmte Koude Opslag, maar de vastrechtkosten zijn hoog en de huurders
en kopers zijn hiervan de dupe. De Warmtewet beschermt
hen hier niet tegen. Wethouder Bal heeft geantwoord dat
bij bewoners bij projecten
waar ook koude wordt gele-

verd inderdaad niet worden
beschermd door de Warmtewet, maar er wordt met de
corporaties gewerkt aan een
tariefstelling die ook voor de
bewoners gunstig is. Er wordt
nadrukkelijk gewerkt aan het
verlagen van de energielasten voor bewoners. Om een
monopolie-positie te voorkomen wordt een scheiding
aangebracht tussen transport en levering van energie.
Hij denkt aan een open net
met meerdere leveranciers,
maar dat is meer voor de lange termijn als ook warmte uit
andere bronnen, bijvoorbeeld
geothermie, kan worden ingezet.
In de Woonagenda is vastgelegd dat bewoners voor het
Warmtenet niet meer gaan
betalen dan ze nu doen.

Bedevaartreis
naar Lourdes

Regio - Lourdesgroep Bisdom
Haarlem-Amsterdam
begeleidt al jaren bedevaartreizen naar Lourdes. Ze worden aangeboden door Het
Huis voor de Pelgrim. Lourdesgroep Bisdom HaarlemAmsterdam bestaat uit vrijwilligers die voor deelnemers
hand- en spandiensten verrichten tijdens de reis naar en
in Lourdes. De bedevaartsreis is voor ieder geschikt,
ziek of gezond. Bij iedere reis
zijn Nederlandse artsen en
verpleegkundigen
aanwezig. Bent u bij CZ verzekerd
en hebt u een medische achtergrond, informeer dan naar
de hoge korting op de reis
die de Lourdesgroep u kan
bieden. De volgende bedevaartsreis (per vliegtuig, vanaf Maastricht) is van 2 t/m 7
september. Vanaf Den Bosch
worden bussen ingezet naar
Maastricht (bij de prijs inbegrepen). Bij voldoende deelname vertrekt er een bus
vanuit Haarlem naar Maastricht. Bel voor uitgebreide info: Diaken Philip Weijers (06-53887641) en Joke
Hoekman
(06-42347729).
ererondje overheerste voor- Website: www.lourdesgroepal trots. ,,We hebben met een bisdomhaarlemamsterdam.nl
heel jong, nieuw team de basis weten te leggen voor de
komende jaren’’, aldus aanvoerster Shelley Rietdijk tegen
de verzamelende pers. ,,Het IJmuiden - Dinsdagmorgen
team blijft grotendeels intact, kwam om acht uur bij Reddus we kunnen gewoon door- dings Team Zeedieren een
gaan met bouwen.’’ Volgend melding binnen van een ernseizoen staat het team onder stig gewonde zeehond op
leiding van Axel Wessels, die het strand van IJmuiden ter
overkomt van Heren 1. Wilmer hoogte van paviljoen Noordvan Dijk blijft bij het team be- zee. Reddings Team Zeedietrokken als trainer. Hij wordt ren Velsen, heeft deze gehatevens technisch manager vende en helaas overleden
van de club uit Driehuis.
zeehond weggehaald en naar
Strawberries Dames 1 verloor destructie gebracht. Op deze
tot nu toe slechts één keer en manier houdt het team van
speelde twee keer gelijk. Ook R.T.Z. Velsen (naast alle anhet doelsaldo is indrukwek- dere hulp aan zeedieren) het
kend: 86 voor en 23 tegen. Na strand van IJmuiden schoon.
Pinksteren speelt het kampioensteam nog tegen De Kieviten (11 juni) en Hisalis (18 Kijk voor het actuele nieuws op
juni). Zie ook www.facebook.
com/ StrawberriesDames1. www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
(foto: Ed Geels)

Strawberries Dames 1
nu al kampioen
Driehuis - Met nog twee
wedstrijden te gaan heeft
Strawberries Dames 1 zich al
verzekerd van het kampioenschap. Zondag werd in een
enerverend duel afgerekend
met directe concurrent Roomburg: 3-1. Het team van Wilmer van Dijk keert daardoor
na één seizoen terug in de
tweede klasse.
Ruim driehonderd toeschouwers zagen een typische kampioenswedstrijd: niet mooi,
wel spannend. Strawberries
kwam net als wel vaker dit
seizoen op achterstand, maar
vrijwel direct scoorde Laura de Lange de gelijkmaker.
Manon Delput tekende op
slag van rust uit een strafcorner voor de 2-1. In de tweede helft resulteerde een snel
genomen vrije slag en een
prachtige tip-in van wederom
Laura de Lange in de bevrijdende 3-1.
Na de champagne en het

Dode zeehond

Velsen - 150 jaar geleden
was er nog geen IJmuiden en
geen Noordzeekanaal. Hoe
de bedrijvigheid in ‘de lange
twintigste eeuw’ in deze regio tot stand is gekomen is
te lezen in het boekje ‘Bedrijvigheid in Velsen in de lange
twintigste eeuw’. De redactie
is van Frans Willem Lantink
en Boudien de Vries.
In het boekje veel historische
foto’s van het Noord Hollands Archief en het Hoogovens Museum. Teksten zijn
er van en over bekende Velsenaren zoals oud-burgemeester Peter Cammaert,
schrijfster Connie Braam en
Guus Hartendorf. Het boekje is op initiatief van Vrienden van het Noord Hollands
Archief tot stand gekomen.
Het boekje van Uitgeve-

rij Verloren telt 87 pagina’s,
is ingenaaid en geïllustreerd
en is voor 12 euro te koop.
ISBN-978-90-8704-649-1.

Relaxed genieten op
Santpoort Food Fest
Santpoort-Noord - Santpoort Food Fest. Zo heet het
nieuwste evenement in het
dorp waar altijd iets te doen
is en altijd ruimte is voor iets
nieuws. Het wordt een culinair feest op zaterdag 10 juni op het dorpsplein in Santpoort-Noord, een soort mix
van het populaire Santhappen van voorheen en een
trendy food truck festival dat
tegenwoordig zo in trek is.
Het Santpoort Food Fest is
een initiatief van vier bevriende ondernemers. Met hun
ondernemingen Wijnhuis ten
Bilt, Primeurshop Bol en Café
Bartje en een aantal bijzondere keukens op wielen willen zij de bezoekers in een
relaxte setting laten genieten
van gevarieerde hapjes en
gerechten en een goed glas
wijn of ander drankje.
De food trucks die de organisatoren tot nu toe hebben
vastgelegd, hebben prikkelende namen als Renzo’s
on Wheels, Butch en Dutch,
Oesters & Zo en Kitchen Pirates. Zij bieden onder an-

dere Italiaanse delicatessen,
braadworsten van het beste Nederlands scharrelvlees,
Zeeuwse en Franse kwaliteitsoesters en een rollende
keuken waarin allerlei lekkernijen worden gebraden,
gegrilld, gerookt en gebakken.
Speciaal voor deze gelegenheid presenteert ook Wijnhuis Ten Bilt zich op wielen.
De truck SayKaas biedt iets
anders dan de naam in eerste instantie doet vermoeden.
Het is geen kaaswinkel, maar
een ouderwets fotohokje in
een authentieke VW-bus
waarin iedereen zich kan laten vastleggen.
Naast het lekkere eten en
drinken, zorgen DJ John Castenmiller en singer/songwriter Nando Koridon voor aangename (achtergrond)muziek. Het Santpoort Food festival 2017 is op zaterdag 10
juni van 17.00 uur tot 23.30
uur op het Broekbergenplein.
De toegang is gratis. Zie ook
www.facebook.com/santpoortfoodfest.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Pieter Vermeulen Museum
reageert op plannen BRAK!

IJmuiden - Onder een stralend zonnetje heeft Van Es
Catering vorige week de
nieuwe OFYR barbecue gepresenteerd.
Bij dit veelzijdige kooktoestel
draait alles om beleving. TVkok en lokale ondernemer
René Pluijm, leverancier van
de barbecue, was naar de
Zeeweg gekomen om uitleg

IJmuiden - Dichtbij in IJmuiden kunt u een hele leuke
middag beleven met het hele gezin en met jong en oud.
Het Zee- en Havenmuseum
is namelijk extra geopend op
de middag van Tweede Pinksterdag. Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag, is het museum gesloten.
Ontdek in het IJmuider Zeeen Havenmuseum de geschiedenis van het Noordzeekanaal, de bouw van het
sluizencomplex en het ontstaan van IJmuiden. Ook de
ontwikkeling van de visserij
en industriële en maritieme
activiteiten zoals bijvoorbeeld
het loodswezen en bergingswerk komen aan bod. Vanaf
de toren heeft u een panoramisch uitzicht over de haven. Er zijn drie exposities:
´95 jaar Wijsmuller Durf en

te geven over de OFYR. De
bijbehorende tafel van geoxideerd staal is gemaakt door
Ivo van Veenendaal.
Meer weten over de mogelijkheden voor feesten en
partijen met de OFYR? Bel
dan 0255-510680 of mail
naar info@vanescatering.nl.
(foto’s: Noortje Dalhuijsen
Fotografie)

Innovatie´, ´Vuurtorens in Nederland´ en ´Holland op z´n
smalst’. Voor kinderen zijn er
drie leuke speurtochten. Bent
u niet in de gelegenheid om
naar het museum te komen,
kijk dan de komende week
naar de uitzendingen van het
programma MeesterWerk op
AT5 en TV NH. De opnamen
zijn gemaakt in het museum
en geven een mooie impressie, afgesloten met een passend en verrassend muzikaal
optreden. De eerste uitzendingen zijn maandag 5 juni
om 16.45, 17.45 en 20.45 uur
op AT5. Informatie over deze
uitzendingen, de openingstijden van het museum en veel
meer vindt u op www.zeehavenmuseum.nl. De Museumkaart is geldig. Het adres van
het museum is Havenkade 55
in IJmuiden.

Het bestuur van het Pieter
Vermeulen Museum is enigszins overvallen door het besluit van het college van B&W
om de subsidie die het museum jaarlijks ontvangt vanaf volgend jaar in fases over te
hevelen naar BRAK! IJmuiden.
Het BRAK!-gebouw staat er
naar verwachting de komende
jaren nog niet.
De subsidie die het museum ontvangt, bestemd voor
de natuur- en milieueducatie activiteiten wordt echter
al wel in fases overgedragen.
Het baart het bestuur zorgen
dat deze subsidieoverheveling al in gang wordt gezet terwijl er over de concrete invulling van BRAK! nog niets bekend is.
De gemeente heeft wel toegezegd dat het museum preferred supplier’ van de NME-activiteiten is, dat wil zeggen dat
steeds eerst bekeken wordt of
het Pieter Vermeulen Museum deze programma’s kan en
wil invullen en dus de subsidie
voor het realiseren van deze
programma’s kan verwerven.
Eind vorig jaar is er een burgercomité ‘Red het Pieter Vermeulen Museum’opgericht.

Er zijn zo’n 3000 handtekeningen gezet voor het behoud
van het museum. De initiatiefnemer, de heer Piet Paree,
heeft de gemeenteraad toegesproken die uiteindelijk via
hem aan het bestuur de vraag
stelde: ‘Wat wil het Pieter Vermeulen Museum nu eigenlijk?’
Hierop is antwoord gegeven
in een brief aan college en gemeenteraad op 29 maart 2017.
De strekking van deze brief is
als volgt:
Het museum wil graag participeren in BRAK! IJmuiden,
maar dan is het wel noodzakelijk dat het Pieter Vermeulen
Museum in BRAK! voldoende
ruimte krijgt om natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie te realiseren. Dus niet een
Pieter Vermeulen zaal van een
paar vierkante meter, maar
het tonen van (een deel van)
de collectie door het hele gebouw met daarbij wisselende ‘pop-up’ tentoonstellingen
met een interactief karakter
die aansluiten op het met de
partners van BRAK! afgesproken thema.
Verder wil het bestuur naast
BRAK! een centrale museumlocatie in Velsen om door te

gaan met het belangrijke werk
op NME-gebied. Het museum
biedt veel meer dan alleen het
aanbieden van laagdrempelige
doe- en ontdek-tentoonstellingen gericht op kinderen. Het
PVM biedt in Velsen GPS- en
natuurpad-wandelingen aan,
is betrokken bij projecten in
Velsen, organiseert de Stranddagen, verzorgt activiteiten tijdens de PET-dagen en organiseert veel acties in het kader van natuur en milieu en is
natuurlijk in de klas aanwezig
met de natuur- en milieueducatie leskisten.
Overigens kwam het behoud
van het Pieter Vermeulen Museum tijdens de onlangs gehouden Burgertop binnen op
plaats 6 van de 300 ideeën.
Dus dat de burgers van Velsen
het museum een warm hart
toedragen mag duidelijk zijn.
Tot slot streven zij naar voortzetting van de overeenkomst
tussen gemeente Velsen en
het PVM voor wat betreft afname van expertise en activiteiten op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie inclusief het ter
beschikking stellen van voldoende financiële middelen.

Velsen-Zuid - Het was een natuurlijk tijd voor een ijs- Het bleef moeilijk kiezen. (folastige keus zondag: naar je of een terrasje, of allebei. to: RTV Seaport)
het strand, de bossen of naar
de Curiosa- en Brocantemarkt op Landgoed Beeckestijn? De slimsten onder ons combineerden een
fiets- of wandeltochtje naar
de bossen met een uitstapje naar de brocante. En het
werd een heerlijk tochtje,
met een beetje wind, gezellige mensen en interessante curiosa en brocante. En of
je nu van plan was je tuin op
te knappen of je slaapkamer
een wat authentieke uitstraling te geven: er was volop
keuze. En na het rondsnuffelen in de curiosa was het

Nieuwe straatnamen
Santpoort-Zuid - Plan
Blekersduin behelst de
nieuwbouw van de DekaMarkt, de sloop van het
voormalige tuincentrum en
de komst van nieuwe woningen. Door de herinrichting zullen straten ontstaan

die nieuwe namen nodig
hebben. Vanuit de samenleving is gekozen voor namen van verzetsstrijders.
Het gaat om Pieter Weij, Albert Glas en Pieter Verswijveren.
Daarnaast komen er stra-

ten met de naam Blekersveld, Zanderijpad en Duinrelpad, die verwijzen naar
de historische blekerijen.
Door de herinrichting van
het gebied worden de contouren van de Berckenrodebeek gewijzigd.
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Santpoort - Het gemeentebestuur van Velsen wil 1,3
miljoen euro slim investeren
in de sport. Wethouder Te
Beest besprak dit voornemen
afgelopen zaterdag. De wethouder ontving toen het eerste exemplaar van Sporten
in Santpoort uit handen van
de voorzitter van de Stichting
Santpoort.
Voor de wethouder bevat de
uitgave heel interessante literatuur. Want om het maximale uit de investering in de
sport te halen denkt de gemeente aan het verplaatsen
van sportvelden, het handig
inrichten van de sportcomplexen en intensiever gebruik
van de accommodaties. Voor
een dergelijke aanpak moeten verenigingen samenwerken. Willen clubs dat wel? Uit
Sporten in Santpoort blijkt
dat Santpoort een rijke traditie kent van actieve sportverenigin-gen. Al die sportclubs
hebben hun eigen verenigingscultuur. Er zijn in Santpoort bijvoorbeeld drie biljartclubs, elk met een specifieke doelgroep. Iedere club
heeft dus zo zijn eigen wensen.
De studie van redacteur Outger Baron bevat de geschiedenis van 22 sportverenigingen. De clubs spelen nu in
Santpoort of zijn ooit in Santpoort gestart en spelen nu
elders. De oudste vereniging
is de Handboogschutterij
VZOS uit 1891. De verscheidenheid aan verenigingen is
groot. Toch kan Outger Baron
enkele algemene conclusies
trekken. De enorme inzet van
vrijwilligers spreekt uit alle
verhalen. Het vinden van vrijwilligers is dan ook altijd een

aan-dachtspunt. Vooral het
werven van bestuurders lijkt
tegenwoordig erg moeizaam.
Goed be-stuur is echter een
levensvoorwaarde. Want het
voortbestaan van de clubs
komt nog wel eens in gevaar.
Zo zijn er in de geschiedenis
veel gedwongen verhuizingen geweest. Daar-naast kan
het ledenaantal in de tijd erg
schommelen.
Een ander probleem is de
individualisering, waardoor
mensen tegenwoordig liever naar de sportschool gaan
dan naar de sportvereniging.
Maar de geschiedenis van
de Duin en Kruid-berglopers
leert dat het ook anders kan.
Deze bloeiende sportclub,
zonder statuten, bestuur of
clubhuis, ontstond in 1966
als Anti Buiken Club uit een
los groepje hardlopers.
De 30ste uitgave van De
Zandpoort verhaalt de sportgeschiedenis in Santpoort
met soms sappige anekdotes
van 22 clubs. De uitgave van
de Stichting Santpoort is voor
9 euro verkrijg-baar bij boekhandel Bredero Boeken.

Velsen - De eerder dit jaar
in gang gezette koerswijziging van Bibliotheek Velsen heeft grote impact op
de interne organisatie. Na
assessments en sollicitatiegesprekken is eind april
duidelijk geworden wie
past binnen de bibliotheek
nieuwe stijl. In totaal vertrekt twee derde van de
huidige 33 medewerkers.

bliotheek een ondernemende
aanbieder van maatschappelijke dienstverlening aan het
algemene publiek, zowel op
het gebied van informatievoorziening als cultuur. De
functieprofielen zijn aangescherpt en vragen een andere deskundigheid van de medewerkers. Samen werken
met organisaties in het sociaal domein, onderwijs en
culturele instellingen staan
daarbij hoog op de agenda.
Een aantal medewerkers
vloeit af omdat ze beschikken
over andere dan de gevraagde talenten. Anderen hebben

De reorganisatie gebeurt
vanuit praktisch oogpunt. In
navolging van de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen uit 2015 wordt de bi-

Slingerend
over de weg

C2000-instructie voor
IJmuidense redders
IJmuiden - De vrijwilligers
van
KNRM-reddingstation IJmuiden hebben vorige week instructie gehad
over het alarmering en communicatiesysteem
C2000.
Dit systeem wordt gehanteerd door de meldkamer
van Veiligheidsregio Kennemerland om te communiceren met hulpdiensten zoals
de KNRM, reddingsbrigade,
politie, ambulance en brandweer.
In de veiligheidsregio Kennemerland bevinden zich
drie
KNRM-reddingstations: IJmuiden, Wijk aan Zee
en Zandvoort. Van ieder reddingstation was een afvaardiging van zes personen aanwezig. De vrijwilligers en het
materieel van de KNRM zijn
24 uur per dag gereed voor
het professioneel en kosteloos redden en helpen van
mens en dier op zee.
Naast de maritieme communicatie via VHF en middengolf kunnen kusthulpverleningsvoertuigen en reddingboten ook communice-

ren via het landelijke communicatienetwerk
C2000.
C2000 is voornamelijk bedoeld voor multidisciplinaire
inzetten met landhulpverleningsdiensten, zoals de politie, ambulance en brandweer,
die niet beschikken over maritieme communicatiemiddelen. Daarnaast moeten reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen van de
KNRM zich via C2000 altijd
bij hun Geïntegreerde Meldkamer in- en uitmelden wanneer zij uitgaan voor actie of
oefening en wanneer ze terugkeren.
De KNRM heeft een convenant met Veiligheidsregio
Kennemerland waar diverse
afspraken in zijn vastgelegd.
Een van deze afspraken is
het elkaar op de hoogte houden wat betreft alarmering en
communicatie. Elke twee jaar
organiseert de Veiligheidsregio Kennemerland een avond
voor de KNRM waar procedures en communicatieprotocollen worden doorgenomen.

zelf voor vertrek gekozen omdat ze niet meer uren kunnen
of willen werken. Ook wordt
afscheid genomen van enkele medewerkers wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of omdat
het tijdelijke contract afloopt.
In totaal vertrekt twee derde
van de huidige 33 medewerkers (in totaal ongeveer 10
fte), onder wie enkele leden
van het managementteam.
De directeur zal blijven, hij is
twee jaar geleden aangetrokken om de bibliotheek ondernemender en toekomstbestendig te maken, de inter-

ne reorganisatie maakt onderdeel uit van zijn functieomschrijving.
,,Hoe zorgvuldig alles ook
gebeurt, ik realiseer me ten
zeerste dat het voor velen op
zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke periode is’’, zegt
de directeur. ,,De veranderingen zijn echter nodig om
de bibliotheek zodanig om te
vormen dat die de gewenste bijdrage kan leveren aan
een intensievere sociale cohesie in Velsen en daarmee
aan gelijke kansen voor alle
inwoners op het maatschappelijke vlak.’’

Velsen-Zuid - Vorige week
vrijdagavond
omstreeks
23.35 uur zag de politie een
personenauto rijden over de
Parkweg in Velsen-Zuid. De
bestuurder had een flink deel
van de rijbaan nodig, want hij
slingerde hevig. Toen de politie hem aan de kant had gezet, bleek de bestuurder, een
71-jarige man uit IJmuiden,
onder invloed van alcohol te
verkeren. De man blies 490
ug/l. Dat is ruim het dubbele
van het toegestane maximum
van 220 ug/l. Dit leverde de
man een boete op van 550
euro. Bovendien wordt er een
onderzoek ingesteld naar de
rijvaardigheid van de man.

Zelf kaas
maken op
Zorgvrij
Velsen-Zuid - Wie altijd al
eens een kaasje heeft willen maken kan dat doen op
zaterdag 3 juni. In de workshop leer je van de verse biologische melk van de koeien van Zorgvrij stap voor
stap je eigen kaasje te maken. Tijdens het bereiden
van het kaasje is er ook nog
tijd om boter te maken, die
daarna op een plak ontbijtkoek kan worden gesmeerd.
Tussendoor kan je een kijkje nemen in en rond de
boerderij. De workshop begint om 11.00 uur en duurt
ongeveer drie uur. Je wordt
ontvangen met koffie of
thee. Kinderen vanaf 12 jaar
zijn welkom, maar dan wel
onder begeleiding van een
volwassene. Inschrijven kan
tot twee dagen van te voren
via zorgvrij@spaarnwoude.
nl. Je kan je alleen inschrijven, maar ook met een hele
groep. Overigens is het voor
groepen ook altijd mogelijk
om deze kaasworkshop op
aanvraag te volgen. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.
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Huttenbouw
Velserbroek

Duo Silencio en Trio
Lamy in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 2 juni om 20.00 uur
neemt het gepassioneerde
en energieke duo Silencio
het publiek mee in het verhaal van Adolph Sax, de uitvinder van de saxofoon. Pianiste Natalja Korobanjko
en saxofonist Christiaan van
der Weij spelen aan de hand
van zijn levensverhaal de muziek die tevens de veelzijdigheid van de saxofoon laat horen. Van geliefde klassiekers
tot en met nog niet ontdekte pareltjes van onder andere Franck, Piazzolla, Binge en
Iturralde.
Op maandag Tweede Pinksterdag 5 juni om 15.00 uur

Santpoort-Zuid - Zondag 4
juni komen The Bayou Mosquitos spelen op het maandelijkse koffieconcert op de Ruine van Brederode. Zij spelen muziek uit Louisiana en
Texas waarbij een belangrijke
rol is weggelegd voor het lyrische geluid van de accordeon. Muzieksoorten als Cajun,
Tex Mex, Rhythm & Blues en
Country zijn de ingrediënten
waarmee zij hun overheerlijke
muzikale soep brouwen.
In het programma ‘Mosquitos
Muzikale Helden’ staan muzikanten centraal als Doug
Sahm, Allen Toussaint, Ry
Cooder, Flaco Jimenez en The
Band. Met bijzondere verha-

treedt het befaamde strijkersensemble Trio Lamy op in
’t Mosterdzaadje. Anita Jongerman – viool, Florin Negreanu – altviool en Magrita
Rondeel – cello voeren muziek uit van Dohnanyi, Kodaly, Klein en Francaix.
Het Lamy Trio is een bundeling van vriendschap en talent. Op intieme manier bouwen ze een sfeer op die het
publiek verovert en betovert.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

len en mooie beelden worden
zij door The Bayou Mosquitos
in de spotlight gezet. Daarnaast spelen en zingen de vier
leden van deze reeds 25 jaar
bestaande groep met veel
plezier ook hun eigen liedjes.
Het concert is zoals altijd van
11.30 tot 13.00 uur. Bij mooi
weer buiten, anders in de torenkamer. Vooraf reserveren
is mogelijk via www.hoenu.nl
(regio Haarlem). Tot 15 minuten voor aanvang is de plek
dan gereserveerd. Entree Ruïne is 5 euro, van 4 t/m 11 jaar
3 euro.
Na afloop is er de hoed voor
de artiesten. Zie ook www.
heerlijkheid-brederode.nl.

Velserbroek - De jeugd
vanaf 10 jaar oud kan zich
weer inschrijven voor de
Huttenbouw die voor de
achtste keer in Velserbroek
wordt gehouden.
De Huttenbouw Velserbroek vindt plaats in de
eerste week van de zomervakantie. Gedurende vier
dagen, van 24 tot en met
27 juli, kan men al dan niet
met een groepje vriend(inn)
en, een riante hut bouwen
op het natuurterrein aan
de Grote Buitendijk (tegenover 214). Ook kan men
desgewenst meedoen aan
de sportactiviteiten (onder
andere hindernisbaan en
boog- en katapultschieten)
en de muziekavond die extra georganiseerd worden.
De huttenbouw is bedoeld
voor tieners die zelfstandig aan de slag kunnen,
dus zonder timmerende vaders, vandaar de minimumleeftijd van 10 jaar. Huttenbouw Velserbroek is tegelijkertijd een jongerenproject, omdat een twintigtal jongeren de jeugd begeleiden en de horeca, het
transport, het sporten en
het ’s nachts bewaken van
het terrein mede voor hun
rekening nemen.
De eindverantwoordelijkheid is in handen van de
jongerenwerkers van jongerencentrum de Koe.
Inschrijfformulieren
zijn
verkrijgbaar bij de Koe of
via vandepieterman@welzijnvelsen.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro, exclusief de borg van 5 euro, die men retour krijgt na
het opruimen van de hut
op donderdag. Bij het inschrijfformulier zit tevens
een toelichting over hoe de
huttenbouw er in de praktijk uit gaat zien.

Dauwtraprit
Kennemergaarde

Santpoort-Zuid - Afgelopen
vrijdag gingen twaalf ruiters
van manege Kennemergaarde onder begeleiding van instructeur Ed weer op pad
voor een heerlijke strandrit.
Om zes uur ‘s morgens vertrokken ze van stal om vervolgens door de Kennemerduinen op het strand aan te

komen. Eerst werd er even
rustig gestapt, daarna een
drafje en uiteindelijk gingen
ze onder gejuich van familie en vrienden in rengalop
voorbij. Na de spectaculaire galop gingen de paarden
nog even lekker de zee in om
vervolgens weer richting stal
te gaan.

Sociale Wijkteam op
Boerenmarkt Santpoort
Santpoort-Noord - De boerenmarkt van SantpoortNoord krijgt steeds meer bekendheid als jaarlijks terugkerend evenement. Behalve
dat er heel veel heerlijke en
eerlijke producten aangeboden worden zijn er cadeauartikelen, bloemen en planten, er kan volop geproefd
worden en er worden diverse activiteiten voor kinderen aangeboden. Kortom, een markt met ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Dit is een van de
redenen waarom het Sociale Wijkteam van Santpoort,
Driehuis, Velsen-Zuid en de
Spaarndammerpolder zich
aangesloten heeft. Behalve dat zij de taak hebben om
mensen te ondersteunen bij
problemen, willen zij er ook
handreikingen geven zodat
de buurt vriendelijker wordt
en mensen meer open staan
voor elkaar. Nu kennen veel
mensen in deze regio elkaar,

vooral omdat zij hier geboren en opgegroeid zijn, toch
heb je niet met iedereen
even veel contact. Het Sociale Wijkteam heeft daarop een
ludieke actie bedacht.
In navolging van Heel Holland Bakt, hebben zij het
Reizende Cakeblik bedacht.
Mensen konden op de markt
gratis een cakeblik meenemen met ingrediënten voor 2
cakes. Eén cake voor henzelf en 1 om weg te geven,
samen met het cakeblik,
voor iemand in de buurt die
zij minder goed kennen met
de opdracht het cakeblik op
dezelfde manier door te geven. De hoop is natuurlijk dat
het cakeblik bij veel mensen
langs komt en er daardoor
weer (nieuwe) ontmoetingen
ontstaan.
Wilt u ook meedoen met deze actie of kunt u een steuntje in de rug gebruiken? Bel
dan 088-8876970 of mail
naar contact@swtvelsen.nl.
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Bouwen
op locatie
Motorhuis
Santpoort-Noord - Voor de
grond aan de locatie Hoofdstraat 262, waar voorheen het
Motorhuis (Van der Velde)
gevestigd was, zijn bouwplannen ontwikkeld. Het gaat
om het bouwen van tien woningen. Om dit mogelijk te
maken moeten 13 bomen
worden gekapt en de weg
iets worden veranderd. Ook
komt er een tuinmuur als
scheidingswand. De plannen
kunnen worden ingezien op
het stadhuis.

Publieksdag Forteiland

IJmuiden - Op zondag 4 juni is het Forteiland weer geopend voor bezoekers. Onder
begeleiding van deskundige
gidsen kunnen zij een interessante, boeiende en leerzame wandeling maken in en
rond dit grote Pantserfort, dat
Santpoort-Noord - Ben jij op in 1888 in gebruik is genozoek naar een baan in de zorg, men als onderdeel van de zoKijk
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Vogelliefhebbers kunnen op
4 juni echter vanachter de afzetting de broedplaats, waar
honderden meeuwenpaartjes
een plekje hebben gevonden,
bekijken. Er zijn deskundige leden van de meeuwenwerkgroep aanwezig die geinteresseerde bezoekers alles over het broedgedrag van
deze vogels kunnen vertellen.
De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door
het ms Koningin Emma vanaf de Kop van de Haven. De
vertrektijden zijn: 10.45, 12.45
en 15.10 uur. Retourvaart
naar keuze om 13.00, 15.15 of
17.15 uur. Na de rondleiding
is het mogelijk om op eigen
houtje binnen of buiten nog
wat rond te dwalen. Men kan
ook in de Koepelzaal of op
het aangrenzende buitenterras genieten van een hapje
en een drankje. Er kan helaas
niet gepind worden.
Mindervaliden moeten er rekening mee houden dat het
fort niet overal makkelijk begaanbaar is
Zie ook www.ijmuidenserondvaart.nl of bel 0255511676.

Velsen - Volgens de wensen
van de gemeenteraad is er
begonnen aan het opbouwen
van een nieuw internationaal
netwerk, zoals genoemd in
de Visie op Velsen 2025.
Het werk is begonnen met
het maken van plannen en
het vaststellen van pijlers. Er
is voor gekozen om projectmatig internationale samenwerkingsinitiatieven te ontplooien. Ook ziet men kansen
voor een symbolische stedenband. De derde pijler is

Wereld en Samenleving; Velsen is al lid van KIMO, waaraan kustplaatsen in Nederland en België zijn aangesloten.
Samen met de Metropoolregio Amsterdam is er al een
Europastrategie. Het college
gaat nu een aantal dilemma’s
en keuzeopties voorleggen
aan de gemeenteraad. Als
de gemeenteraad akkoord
gaat met de pijlers kunnen
zij hiervoor ook geld beschikbaar stellen.

Steen eruit, plant erin
Velsen - Het was jarenlang
een trend en geliefd bij hardwerkende mensen: de stenen tuin. Weinig onderhoud
en toch kunnen genieten van
je eigen stukje grond met enkele welgekozen terrasplanten als groene versiering. Als
het aan de overheid ligt komt
er een einde aan die trend.
Vanwege de klimaatverandering krijgen we steeds vaker
te maken met zware hoosbuien, waarbij het water voor
plaatselijke overstromingen
kan zorgen als het niet snel
genoeg kan weglopen. Feit is
dat een dicht betegelde tuin
ervoor zorgt dat kelders en

benedenverdiepingen kunnen onderlopen.
De overheid doet wat hij kan
om te zorgen voor opvang
van extra regenwater. Met
Operatie Steenbreek wil de
gemeente Velsen tuinbezitters niet alleen bewust maken van de gevaren, maar
ook informeren, enthousiast
maken en opties geven voor
een groene tuin. En onder het
motto ‘steen eruit, plant erin’
wordt ook uitvoering gegeven
aan het realiseren van het bijenlint ter bevordering van de
overlevingskansen van de bij.
Operatie Steenbreek is een
landelijke campagne.

Reddingsboten en
Corvettes bij KNRM

Gratis e-books lezen
met VakantieBieb
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books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de
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leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.
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voor het lezen van de e-books
geen internetverbinding meer
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lettertype lezen (ePub-versie).
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IJmuiden - In een stralend
zonnetje werd zondag weer
een gezellige dag gehouden
op de kade bij de KRNM.
Donateurs konden een gratis
tochtje maken met de historische reddingboot Johanna
Louisa of de Annie Poulisse
die voor de gelegenheid was
geleend van station Zandvoort. Voor nieuwe donateurs
van KRNM waren de vaartochten ook gratis.
Op de kade stonden andere
motorvoertuigen die konden
worden bewonderd, maar

dan van een heel andere categorie: de Corvettes van de
Heartbeat Corvette Club. De
Corvette werd vanaf de vijftiger jaren door Chevrolette gemaakt als reactie op de
populaire Europese sportwagens die na de Tweede Oorlog in de VS opdoken. Het
unieke van de Corvette is zijn
kunststof carrosserie. De eigenwijze twoseaters werden
in verschillende modellen geproduceerd in de VS. Sinds
2005 is Corvette een eigen
merk. (foto: Anja Nachtegaal)
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Zomerbridge bij
Bridgevereniging Velsen

Velsenaren
vaak te dik
Velsen - Uit onderzoek onder ruim 9.000 Velsenaren
is gebleken dat 52 procent
van de Velsenaren matig tot ernstig overgewicht
heeft. 14 procent heeft
zelfs ernstig overgewicht.
34 procent van de Velsenaren denkt zelf echter dat
ze geen overgewicht hebben. 63 procent van de hele groep is van plan om af
te vallen.
Deze cijfers zijn te vinden
in de Gezondheidsmonitor die GGD Kennemerland
heeft opgesteld. Het onderzoek geschiedde door vragenlijsten die werden gestuurd aan 6900 volwassen
Velsenaren. 2406 inwoners
vulden de lijsten in. Daarnaast hebben 27 inwoners
meegedaan aan een CBS
Gezondheidsenquête. Ondanks bovenstaande antwoorden zegt toch 75 procent zijn gezondheid als
(zeer) goed te ervaren. Gelijktijdig zegt 34 procent
van de geïnterviewden een
langdurige ziekte of aandoening te hebben, waardoor zij beperkt tot ernstig
beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten. Toch zegt
meer dan 90 procent prima
de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Net
als in de rest van Nederland loopt 44 procent van
de inwoners matig tot hoog
risico op een angststoornis of depressie. 5 procent dacht er serieus over
na om hun leven te beëindigen.
Velsen onderscheidt zich
met het aantal mensen dat
overmatig drinkt, 23 procent drinkt teveel (ten opzichte van 18 procent in
de rest van Nederland). 12
procent is zelfs een zware
drinker.
Hoewel 22 procent van
de Velsenaren zou roken,
woont 76 procent in een
rookvrij huis.
Van alle inwoners is 41
procent matig tot ernstig
eenzaam, 10 procent zelfs
ernstig eenzaam, dit is vergelijkbaar met het landelijk
gemiddelde. Van de mantelzorgers (15 procent van
de Velsenaren) is 13 procent zwaar belast of overbelast. Wat armoede betreft: 19 procent van de
Velsenaren geeft aan moeite te hebben met het rondkomen van hun inkomen.
Het college beraadt zich
op alle cijfers en als de gemeenteraad dat wenst, zullen zij hierover van gedachten wisselen met elkaar.

Natuurexcursies bij Tata
IJmond - Op zondag 2 en
zondag 9 juli organiseren
Tata Steel en PWN speciaal
voor omwonenden van 10.00
tot 12.00 uur een exclusieve
excursie door de natuur op
het terrein van het staalbedrijf.
Op een aantal locaties wordt
met een boswachter van
PWN een wandeling gemaakt door onder meer natte duinvalleien en meer dan
100 jaar oud bos. Hoogtepunt van de natuurexcursie zal voor velen de locatie
zijn waar op dat moment duizenden exemplaren van het
hondskruid (zeldzame orchidee) in bloei staan. Een bezoek aan de kolonie oeverzwaluwen staat eveneens op
het programma.

Het terrein van Tata Steel
herbergt veel bijzondere planten en dieren, waaronder de zandhagedis, de
nachtegaal en vlinders als de
in ons land sterk bedreigde
argusvlinder. Tata Steel geeft
de natuur de ruimte en werkt
samen met natuurbeheerder
PWN aan het verder versterken van de natuurwaarden
op het terrein en in de omgeving.
Aanmelden kan via www.tatasteel.nl/natuurexcursie. Er
is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Maximaal
twee personen per aanmelding. Minimumleeftijd: 12
jaar. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. (foto: Tata Steel)

Velsen - Ook dit jaar organiseert Bridgevereniging Velsen op de dinsdagavonden
in juni, juli en augustus weer
een reeks open zomeravonddrives. Iedere liefhebber, dus
ook als u geen lid bent, kan
dan in een gezellige en ontspannen sfeer komen bridgen. De indeling is naar
sterkte, in drie lijnen, zodat
ook beginnende bridgers met
plezier kunnen meespelen.
De zomerdrives starten op
dinsdagavond 6 juni. De lo-

catie is het gebouw Velserhooft in Santpoort-Noord
(ingang
Valckenhoeflaan).
De aanvang is 19.30 uur.
De inschrijving vanaf 18.45
tot 19.15 uur. De kosten bedragen 5 euro per paar. Per
avond spelen wij 6 ronden
van 4 spellen.
Op de laatste avond, 29 augustus 2015, is er voor de
ronde winnaars en trouwe
deelnemers een finale met
aantrekkelijke prijzen. Meer
weten? Bel 0251-252211.

Toch nieuwbouw
aan Biezenweg
Santpoort-Noord - Na een
inloopavond op 9 maart zijn
overwegend positieve reacties binnen gekomen op de
plannen om op de locatie
aan Biezenweg 70 een landhuis en een gastenverblijf te
bouwen.
Slechts vier dan de 40 reacties waren kritisch. Die gingen over het herstel van de

natuurwaarden, de eigen
wens tot ontwikkeling, de
vraag om een nieuwe visie
voor het hele gebied en de
vraag waarom hier gebouwd
wordt. Deze reacties hebben
niet geleid tot wijziging van
het (concept)startdocument.
Dat houdt in dat de gemeenteraad hierover gaat beslissen.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin

Ondernemers praten over detailhandel IJmond

Verschillende manieren om
retail een boost te geven
IJmond - Afgelopen week
organiseerde het cluster
Retail van Ondernemersvereniging IJmond in het
Rabobank IJmond Stadion een bijeenkomst over de
toekomst van de detailhandel. Tijdens een levendige
en informatieve sessie kregen de aanwezige ondernemers een inkijkje in de gemeentelijke plannen voor
de komende jaren. Egbert
Wilmink, clusterhoofd retail,
verzorgde de aftrap, samen
met wethouder Marieke van
Dijk van Heemskerk. Onder leiding van gespreksleider Martijn Mewe presenteerden de drie IJmondgemeenten hun plannen en
acties om de detailhandel
een nieuwe impuls te geven.
De afsluiting was in handen
van OV IJmond voorzitter
Ton van der Scheer, die be-

nadrukte dat de Retail raakvlakken heeft met andere
sectoren zoals het toerisme en de horeca. In al deze sectoren is OV IJmond
actief.
Een jaar geleden hebben de
drie IJmond-gemeenten gezamenlijk een regionale detailhandelsvisie vastgesteld.
Inmiddels hebben Velsen,
Beverwijk en Heemskerk
een lokale uitwerking gemaakt van deze visie. De
verschillende medewerkers
van de drie gemeenten gaven tekst en uitleg over de
accenten van hun retailbeleid. In Beverwijk valt op dat
men vooral moeite heeft gedaan om de vastgoedeigenaren van het centrum te
verenigen in een VVE. Dat
is goed gelukt en leidt tot
betere invulling van leegstaande panden. Ook het

initiatief Beverwijk Startup
draagt hieraan bij.
In Heemskerk heeft de gemeente bijgedragen aan het
oprichten van een BIZ (Bedrijven Investering Zone).
Dankzij voldoende draagvalk onder de winkeliers is
de BIZ er onlangs gekomen.
Het initiatief moet in de komende jaren leiden tot versterking van het ondernemersklimaat en betere profilering van het centrum. De
gemeente Velsen heeft de
lokale visie vertaald in een
Winkelfonds en een Winkelloods. Het fonds is bedoeld
om winkeliers een steuntje in de rug te geven als zij
willen verhuizen naar een
betere locatie. Ook kunnen gevels en luifels van dit
budget worden opgeknapt.
Het
begrip
Winkelloods vroeg allereerst om

een korte uitleg. Het betreft hier een persoon, die
winkeliers(verenigingen)
ondersteunt. Zij, Floor Thomasse van het bureau
Stad&Co, is inmiddels twee
maanden aan de slag. Floor
stelde zichzelf voor en legde
aan de hand van vragen en
antwoorden uit wat haar inbreng in de komende tijd zal
zijn. Haar focus ligt op dit
moment bij het ondersteunen van de winkeliersvereniging IJmuiden Centrum
(rondom Lange Nieuwstraat
en Plein 1945). Maar daarnaast staat zij open voor allerhande vragen van de detailhandel-ondernemers in
Velsen.
Het was al met al een zeer
levendige bijeenkomst. De
presentaties van de bijeenkomst zijn op te vragen via
info@ovijmond.nl.

Degradatie en ronde
verder voor Stormvogels
IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen FC Den Helder leed Stormvogels-zondag een 1-4-nederlaag en
door dit negatieve resultaat is het team van trainer
Sjaak Lettinga gedegradeerd
naar de derde klasse waaruit het in het seizoen 19791980 promoveerde en daarna
de opmars maakte naar de
hoofdklasse. In feite speelde
Stormvogels om des keizers
baard: het volgend seizoen
zullen alle zondagelftallen in
het zaterdagamateurvoetbal
uitkomen, dus de degradatie
is slechts een papieren zaak.
Stormvogels-zaterdag heeft
zich door een 4-1-overwinning op Hoofddorp geplaatst
voor de volgende ronde voor
promotie naar de derde klasse.
Tegen FC Den Helder was
Stormvogels qua veldspel de
iets betere ploeg, maar FC
Den Helder was heel effec-

tief met de uitvallen. De wedstrijd was amper een minuut
uit of Kenny Gerssen opende
de score, 0-1. Tien minuten
later scoorde Dylano Vital na
een uitval de 0-2 en nog was
de koek niet op voor de Nieuwendiepers, want halverwege de tweede helft scoorde Gerssen zijn tweede doelpunt, 0-3.
Na de thee kon Joey Wolthuis
de achterstand verkleinen,
1-3, maar het laatste woord
was weer voor FC Den Helder: Wouter Philip bepaalde
de eindstand op 1-4.
FC Den Helder gaat dus door
en ontmoet tweemaal de
Spartanen uit Wognum. De
winnaar promoveert naar de
tweede klasse. De meeste
spelers van de zondagselectie en de technische staf zullen het volgend seizoen voor
de zaterdagselectie uitkomen.
Na in Hoofddorp met 2-2 ge-

lijk gespeeld te hebben tegen de ploeg van die naam
wist Stormvogels-zaterdag
nu met 4-1 te winnen. Reeds
na vijf minuten wist Brian
Ezeoke een fraaie actie van
Bjørn Slobbe om te zetten in
een doelpunt, 1-0. Door Fabian van Dooyeweerd kwam
Hoofddorp halverwege de
eerste helft op gelijke hoogte,
maar 16 minuten later bracht
Slobbe, na een voorzet van
Rowan van Eijk, de ruststand
op 2-1.
De tweede helft was Stormvogels heer en meester en
via doelpunten van Slobbe en
Jim Berghuis werd de eindstand op 4-1 bepaald.
Tegen FC Velsenoord zal nu
in een tweeluik uitgemaakt
moeten worden wie naar de
derde klasse zal promoveren.
Zaterdag 3 juni is het eerste
duel in Velsenoord; op 10 juni is de return op sportpark
Zeewijk.

Henk van Delden
Straatvoetbaltoernooi

IJmuiden - Elk voetbaltalent uit de regio heeft er wel
een keer aan meegedaan:
het Henk van Delden Straatvoetbaltoernooi. De 32ste
editie van het toernooi voor
D-jeugd vindt zaterdag 10
juni plaats op Plein 1945.
Dan strijden acht teams
om de straatvoetbaltitel van
IJmuiden. Clubs die in ac-

tie komen zijn Sparta Rotterdam, ADO’20, Kon. HFC,
Bloemendaal, Velsen, IJmuiden, SVIJ en Stormvogels.
De wedstrijden worden van
professioneel commentaar
voorzien van Frank Snoeks,
die de afgelopen decennia vrijwel elke grote voetbalfinale versloeg voor de
NOS. Een jury bestaande

uit Heinz Stuy, Piet van der
Kuil en Ruud Geels beslist
wie de beste spelers van
het toernooi zijn. Naast het
veld wordt een tribune opgebouwd.
Het Henk van Delden Straatvoetbaltoernooi begint om
09.30 uur. De finale staat gepland om 14.45 uur. De toegang is gratis.

Driehuis - Het eerste herenteam van RKVV Velsen is er
op Hemelvaartsdag niet in
geslaagd om naar de hoofdklasse te promoveren. De
ploeg van trainer Ton Pronk
won in een boeiend duel
met 3-2 van het Gelderse SC
Bemmel: naaste concurrent
Alphense Boys haalde echter met 8-0 uit tegen Emmen,
dat ook nog een kleine kans
op rangverhoging maakte. De minimale zege bleek
dus lang niet voldoende voor
Velsen. Ook komend seizoen
zullen de geel blauwen in de
eerste klasse A acteren.
Niet alleen de mogelijke promotie, maar ook het vertrek van sterkhouders stond
donderdagmiddag centraal
op Sportpark Driehuis. Onder luid applaus nam het
trio Steef van Wees, Martin
Wal en Erik Metgod afscheid
van het trouwe publiek. Allemaal met verschillende redenen: zo zal van Wees zich
gaan richten op zijn maatschappelijke carrière als vertegenwoordiger. ,,Dat gaat nu
voor”, legt hij uit. ,,Ik heb dertien jaar lang mijn leven gegeven voor de selectie: nu
is het mooi geweest. Ooit
ben ik begonnen in de eerste klasse en vandaag stop ik
er. De hoofdklasse was na-

tuurlijk een heel mooi station geweest, maar ik ben 31
en vind dat zelf een geschikt
moment om het te beëindigen.” De verdedigende middenvelder geeft toe dat het
geloof wegebde, toen langs
de lijn de ontwikkelingen uit
Alphen doorkwamen. Tijdens
de rust gaf trainer Pronk de
tussenstand (3-0, red.) in de
kleedkamer door. ,,We gingen er vooraf nog vol vertrouwen in”, vertelt van Wees.
,,Bemmel had nergens meer
voor te spelen. We hebben
echt gedacht dat we de promotie konden gaan pakken.”
Daar vergisten van Wees en
zijn teamgenoten zich duidelijk in: vanaf de eerste minuut
liet Bemmel blijken er nog
vol voor te willen gaan. Vanuit een gesloten 4-4-2 formatie loerden zij regelmatig en
met succes op de counter. De
fraaie 1-0 van uitblinker Tim
Groenewoud werd in de dertigste minuut al weggepoetst
door een frommelgoal van
Karen Tevonyan. In de tweede helft stelden Groenewoud
vanaf de stip en invaller Sven
Braaij met een geweldige knal onderkant lat de zege veilig. De harde knal van
Wouter Phijffer in de kruising
kwam te laat voor Bemmel.
(Douwe de Vries)
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Feest in
Ichthuskerk
IJmuiden - SportSupport
biedt een nieuwe activiteit
aan in IJmuiden: Gezond en
wel in Zee- en Duinwijk. Het
doel hiervan is om de kennis van de kinderen over een
gezonde leefstijl te bevorderen en om de kinderen meer
en beter te laten bewegen en
ze te leren samen spelen. Tijdens de lessenreeks vallen
& opstaan vinden er motorische testen plaats met de
mogelijkheid kinderen door
te verwijzen naar Fysiotherapie Maas. De lessenreeks
vallen en opstaan wordt gegeven aan groep 1, 2, 3 en 4
op basisschool De Zefier en

bestaan uit 6 lessen van één
uur. De lessenreeks bewegen & voeding wordt als pilot aangeboden op De Zefier aan kinderen tussen 8
en 12 jaar. Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen
sporten, koken en krijgen ze
informatie over gezonde voeding.
De naschoolse activiteiten
worden georganiseerd door
buurtsportcoach
Milanne.
Deze vinden plaats op maandag van 15.00 tot 16.00 uur
voor groep 1 tot en met 4 en
op donderdag van 15.00 tot
16.00 uur voor groep 5 tot en
met 8.
IJmuiden - Speeltuin Zeewijk
zoekt nog vrijwilligers om tijdens openingsdagen te helpen in de speeltuin, het winkeltje, toezicht te houden en
te openen en af te sluiten. Er
is altijd een beheerder aanwezig.
In de zomervakantie gaat
Speeltuin Zeewijk aan Orionweg 700 weer open. Elke
woensdag, zaterdag en zondag kunnen kinderen van 1
tot 5 uur hier lekker spelen.
De speeltuin is gericht op kinderen van 2 tot 8 jaar, die worden vergezeld door een volwassene.
Momenteel wordt nog hard
gewerkt aan het opknappen

Speeltuin Zeewijk
zoekt helpende handen

DCIJ-nieuws

Winter clubkampioen

van de speeltoestellen zodat
er straks weer veilig gespeeld
kan worden. Want veiligheid
staat voorop.
Op 8 juli vanaf 10 uur is er
weer een werkdag, dan moet
15 kuub vers speelzand worden overgeheveld naar de
drie zandbakken. Ook daarbij
kan de speeltuin nog wat hulp
gebruiken. Wie zin heeft om
een paar uur in de week zijn
handen uit de mouwen te steken om ervoor te zorgen dat
Speeltuin Zeewijk straks weer
een fijne speelplek wordt voor
de jonge kinderen in de regio,
is van harte welkom. Bel voor
contact met Carrie Nupoort
met 06-15379248.

DKV D2 is kampioen!
IJmuiden - Met de stijging
van het kwik is het einde
van het seizoen bij Damclub
IJmuiden (DCIJ) in zicht. Zo
sluiten de volwassenen op
2 juni het seizoen af. De
jeugd gaat een week langer door en eindigt feestelijk met het ouder/kindtoernooi, waarbij de jeugdspelers mogen aantonen dat ze
hun ouders de baas zijn in
het damspel.
Bij de onderlinge competitie leek de strijd lange tijd
te gaan tussen regerend
kampioen Martin van Dijk
en zijn naaste belager van
het voorgaande seizoen,
Wim Winter (rechts op foto). Destijds wist Van Dijk
in de laatste ronde het beslissende punt te scoren.
Ditmaal sloeg Winter een
maand voor het einde toe in
een onderling duel.
In de laatste ronde kwamen beide matadoren niet
meer in actie, waardoor de
aandacht gevestigd was op
spelers die zich nog voor

het eerste team moesten
plaatsen. Jesse Bos moest
om zijn plaats bij de top zes
te behouden winnen van
Nicole Schouten.
Nadat Schouten aan twee
kanten opgesloten werd,
was het pleit snel beslecht.
Naaste belagers Jacqueline
Schouten en Cees van Duyvenbode hadden het aanzienlijk moeilijker. Schouten koos tegen Jan-Maarten Koorn voor een riskante
Partie Bonnard. Op het moment suprême miste Koorn
schijfwinst, waarna Schouten toesloeg met een meerslagfinesse.
Cees
van
Duyvenbode
dacht tegen Albert Roelofs een dreigende hekstelling weg te ruilen. Na deze
ruil volgde echter een simpele doorbraak voor Roelofs. Tot slot wist Harry van
der Vossen na een zwakke
reeks ditmaal te winnen van
jeugdspeler Martijn Vis, die
onlangs nog knap Piet Kok
versloeg.

IJmuiden - DKV D2 vierde
zaterdag het kampioenschap
met een overwinning van 110 op Kleine Sluis!
De D2 speelt pas sinds april
mee in de competitie. De leden zijn de afgelopen maanden ingestroomd en hebben
t/m maart alleen getraind.
Het is daarom extra bijzonder
dat ze nu al kampioen geworden zijn. Een bijzondere prestatie voor deze jonge spelers en hun trainers/coaches!
DKV D1 verloor met 2-11 en
zal komend seizoen weer een
klasse lager worden ingedeeld. DKV B1 deed wat het
moest doen en bevestigde
het kampioenschap door met
14-6 tegen Helios te winnen.
DKV B2 maakt nog kans op
het kampioenschap door met
13-4 van Vlug en Vaardig te
winnen en is afhankelijk van
de wedstrijd tussen DTS en
Vlug en Vaardig die komende week nog wordt gespeeld.
DKV 1 verloor zaterdag ook
de laatste competitiewedstrijd. DKV 1 zal daardoor degraderen naar de vierde klasse. Zaterdag werd ook afscheid genomen van trainer/

coach Patrick van Eeken. Het
tweede verloor helaas van
Oranje Nassau 3, maar moet
komende week nog een wedstrijd spelen tegen Reflex en
kan dan alsnog het kampioenschap binnenhalen. DKV
3 won met 11-7 van EKVA en
is met grote voorsprong kampioen geworden. De eerstvolgende activiteit van DKV
is het familietoernooi dat op
zaterdagmiddag 17 juni op
Schoonenberg zal worden
gespeeld. Het weekend daarna gaat de jeugd op kamp.

IJmuiden - Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag, is het
feest in de Ichthuskerk. Het
Pinksterfeest wordt in een
feestelijke gezinsdienst gevierd met jong en oud. Wat
vieren we dan met Pinksteren? Het is eigenlijk de verjaardag van de kerk! Het thema van deze dienst is dan
ook feest! Voorganger is ds.
Kees Lous met medewerking
van Tjaltje en Carlein die het
feest met de kinderen zullen
vieren. De feestkleur is rood:
alle kinderen mogen iets
roods aantrekken of meenemen! De dienst begint om
10.00 uur.

Klootschieters
met vakantie
Velsen-Zuid - Misschien
zijn de koffers al gepakt of
nog niet, maar de klootschieters gaan genieten van een
welverdiende vakantie. Alvorens deze begint kwamen er
ondanks de hitte op 27 mei
toch nog vijf leden naar de
kantine om een partijtje te
klootschieten. Zij trotseerde de hitte en gingen opgetogen naar Beeckestijn om
nog even hun beste beentje
voor te zetten. Onder de bomen was het heerlijk gooien maar in het hete zonnetje was het wat minder. Helaas kwamen zij de ijscoman
niet tegen, wat wel erg jammer was. Toch namen zij het
spel serieus en probeerden
allemaal zo goed mogelijk te
gooien. Nico en Rob gooiden met zijn tweetjes en wisten 68 schoten en 36 meter te
halen. Lia, Gerda en Ard hadden 86 schoten nodig en 27
meter. Helaas is Lia een kloot
kwijt geraakt maar misschien
dat die ooit nog eens wordt
terug gevonden. De organisatie hoopt iedereen de eerste week van september gezond en wel terug te zien in
het clubhuis.

Repair Café
in De Spil
IJmuiden - Geen tijd gevonden om uw haperende, geliefde reisstrijkijzer na te kijken zo vlak voor de zomervakantie? Roep de hulp in van
het repaircafé! Op dinsdag 6
juni van 13.30 tot 16.00 uur
staan de vrijwilligers van het
Repair Café in Buurtcentrum
de Spil weer voor u klaar. Het
adres is Frans Halsstraat 29.
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School’s Cool IJmond

Die verdient een lintje!

Thuismentoren gezocht!

gemvelsen

Met een uurtje of twee begeleiding per week een brugklasser
verder helpen – is dat wat voor u?
School’s Cool IJmond zoekt enthousiaste vrijwillige thuismentors. Iedereen kan het doen, ook
werknemers. Een kind kan er geweldig mee geholpen zijn.

In de brugklas zitten kinderen die
het thuis niet makkelijk hebben, of
moeilijk hebben met de Nederlandse
taal. Zij lopen het risico dat ze vastlopen op school, en uiteindelijk uitvallen. Deze kinderen kunnen veel
hebben aan iemand die hen één of
twee uurtjes per week begeleidt.
School’s Cool IJmond zoekt vrijwilligers voor het komende schooljaar,
in Velsen, Beverwijk en Heemskerk.
Zij kunnen voor een brugklasser een
wereld van verschil maken.
Wat doen de thuismentoren van
School’s cool? Zij letten erop dat de
leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Zij geven tips en adviezen,
en oefenen met zelfstandig leren. De
begeleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en gebeurt thuis; één van de
ouders is dan ook thuis.

School’s Cool is een maatschappelijk programma van Telstar Thuis in
de wijk. Bedrijven en ondernemers
die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk (deels)
in de baas zijn tijd te doen, zijn ook
van harte welkom. Het kan een
mooie vorm zijn van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen.
Interesse? Of wilt u meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker (023) 539 26 64. Op de foto ziet
u thuismentor Judith met leerling
Aleksandrina. (foto: Ron Pichel)

Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen
zegt dan ‘ja!’. Want overal in Nederland zetten mensen zich in
voor allerlei goede doelen. Weet
u kandidaten? Draag ze voor! Dat
kan tot en met 15 augustus 2017.

Wie zich jarenlang op een bijzondere manier inzet voor de samenleving kan in aanmerking komen.
Denk aan vrijwilligers die actief
zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk,
in de kerk, de sport, in de zorg of ergens anders. Denk ook aan mensen
die voor hun werk lang iets bijzonders doen waar heel Velsen wat aan
heeft. Persoonlijke inzet, visie en
kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u iemand? Neem dan gelijk
contact op met het gemeentehuis in
de woonplaats van de kandidaat. De
ambtenaar die daar de lintjes be-

handelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. U krijgt uitleg 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 2018 moet het verzoek
insturen vóór 15 augustus 2017.
Meer informatie bij de afdeling
Communicatie / Kabinetszaken:
140255 (geen netnummer nodig) of
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.

Uit het college

Technasium-leerlingen Ichthus

Onderzoek afvalscheiding
Hoe kun je, als je in de hoogbouw
woont, tóch je afval scheiden? Dat
hebben de gemeente Velsen en
HVC gevraagd aan leerlingen van
het Ichthus Lyceum.

Deze week gaan de leerlingen op pad
met die vraag, en nog een paar meer.

Ze gaan langs bij bewoners van hoogbouw woningen in IJmuiden. Met
deze enquête onder bewoners kunnen de leerlingen eventuele problemen in kaart brengen. Zij gaan zelf
creatieve oplossingen bedenken. De
oplossingen worden eind juni beoordeeld.

• Velsen werkt mee aan een IJmondiaal plan voor jeugdbeleid. Het
college heeft de gespreksnotitie vastgesteld, die ter bespreking
naar de IJmondcommissie gaat.
• Velsen gaat gematigd om met het

opleggen van maatregelen aan
mensen die zich niet houden aan
de verplichtingen van de participatiewet, blijkt uit een onderzoek.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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IJmuiden zonder zwerfvuil
In één middag een schone wijk
– het kan! Op woensdagmiddag
14 juni organiseren de wijkteams
IJmuiden-Noord & -Zuid het evenement IJmuiden Zonder Zwerfvuil. Jong en oud kan helpen opruimen, er is van alles te doen en
zwerfvuil komen brengen mag
ook!

Woont u in IJmuiden-Noord of
IJmuiden-Zuid? Kom dan woensdagmiddag 14 juni helpen om de hele
wijk op te ruimen! Feestlocatie voor
het evenement is het Moerbergplantsoen (bij de skatebaan). Hier wordt
het zwerfvuil ingezameld en je kunt
hier prikstokken, vuilniszakken en
handschonen lenen. Maar er is nog

veel meer: HVC is er om informatie te
geven over afval, het Pieter Vermeulen Museum zorgt voor educatieve
spellen, de wijkplatforms presenteren zich en het Sociaal Wijkteam is er
ook. Kom je zwerfvuil brengen? Dan
krijg je daar wat leuks voor terug!
Kom dus woensdag 14 juni om 2 uur
naar het Moerbergplantsoen. Er
zijn verschillende looproutes door
heel IJmuiden-Noord en IJmuidenZuid. Organisatoren: De Beestenbende, Wijkplatform IJmuiden-Noord
en -Zuid, Stichting Welzijn Velsen,
HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison
wonen, Pieter Vermeulen Museum,
Sociaal Wijkteam en Gemeente Velsen.

Voetstapactie in IJmuiden
Een open raam, een deur die niet
op slot zit – een inbreker in zó binnen! Hoe voorkom je dat? Loop
donderdag 1 juni mee met de
wijkagent in IJmuiden. Start om
19.00 uur bij De Spil.

Donderdag 1 juni tussen 19.00 en
21.00 uur loopt wijkagent Nick
Koomen met belangstellende bewoners door poorten, stegen en wegen
om ‘uitnodigingen’ voor inbrekers
op te zoeken. De route gaat onder andere door een deel van de Rivierenbuurt, het Rode Dorp en de Bomenbuurt.
Als de wijkagent een inbraakgevoelige situatie ziet, dan belt hij aan en
wijst hij de bewoners op het gevaar.
Wie niet thuis is, krijgt een papie-

ren voetstap in de brievenbus met
de tekst: ‘Dit had de voetstap van een
inbreker kunnen zijn’, plus een paar
anti-inbraaktips. Inbrekers zijn slim
en denken anders. Door mee te lopen
en de diverse situaties te zien, word
je wijzer en kun je je eigen huis, tuin
en schuur beter beschermen. Helaas
wordt er in IJmuiden geregeld ingebroken, zelfs iets meer dan in 2016!
De avond wordt georganiseerd door
Wijkplatform IJmuiden-Zuid i.s.m.
Politie, Woningbedrijf Velsen, VelisonWonen en de gemeente. Vertrek
om 19.00u vanaf buurtcentrum De
Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. Na aﬂoop om 21.00 uur daar napraten met een hapje en drankje. Info: Janneke Kiekebos-Meijns, telefoon 06-13 43 47 27.

Groeimodel voor BRAK!
Het kustinformatie en –innovatiecentrum BRAK! in IJmuiden
aan Zee wordt eerst een tijdelijke locatie. Dat gaat het college van burgemeester en wethouders van Velsen voorstellen aan
de raad. Ook voor het Pieter Vermeulen Museum is een rol weggelegd. De verwachting is dat de
raad nog voor de zomer een besluit neemt.

De ontwikkeling van BRAK! IJmuiden gaat stapsgewijs. Een tijdelijke
locatie is de eerste stap, waar bezoekers een voorproefje krijgen van wat
er komen gaat. Samen met potentiele partners gaat Velsen belangrijke
onderdelen van toekomstig BRAK!
IJmuiden testen en verder uitwerken. Op basis van de resultaten van
deze aanpak kan de raad over enkele
jaren besluiten te gaan investeren in

een permanent BRAK! IJmuiden in
een nieuw gebouw. Tijdelijk BRAK!
IJmuiden komt in IJmuiden aan
Zee. Het moet de levendigheid en
aantrekkingskracht van IJmuiden
aan Zee vergroten. BRAK! IJmuiden wordt een centrum over kust,
klimaat, klimaatverandering en water, en hoe we daar mee om kunnen
gaan. Jong en oud kan er iets beleven, iets leren en meedenken over
oplossingen.
Voor het Natuur- en Milieu Educatie programma wil de gemeente het
Pieter Vermeulen Museum inschakelen. De samenwerking krijgt een
nieuwe vorm, en wordt ook stapsgewijs opgebouwd. De verwachting
is dat de raad nog voor de zomer een
besluit neemt over de volgende stap
voor het kustinformatie en -innovatiecentrum BRAK! IJmuiden.

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

Zaterdag 3 juni
- NK Flyboarden bij Villa Westend
- Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden
Zondag 4 juni
- Goochelen op de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee
Maandag 5 juni
- Pinksterjaarmarkt op landgoed Duin en Kruidberg
Zaterdag 10 juni
- Santpoort FoodFest

Andere openingstijden
Maandag 5 juni is het gemeentehuis gesloten vanwege Tweede Pinksterdag. (foto: Gemeente Velsen)
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Velsen peilt mening van haar ondernemers
Begin dit jaar heeft Velsen alle bedrijven in de gemeente gevraagd
mee te doen aan de Ondernemerspeiling 2017. Zo krijgt Velsen beter inzicht in wat ondernemers belangrijk vinden.

Resultaten
Pluspunten die uit de peiling komen
zijn de bereikbaarheid van de bedrijven met het openbaar vervoer en de
parkeermogelijkheden in de buurt
van de bedrijven . Ook de inspanning van de gemeente om de regels
te vereenvoudigingen en het ondernemersklimaat te verbeteren worden goed gewaardeerd. Belangrijke aandachtspunten zijn de dienstverlening ende relatie tussen de ondernemer en de gemeente. Wat beter kan is de digitale dienstverlening
en hoe de gemeente samenwerking
zoekt met de ondernemers. Slechts

een kwart van de ondernemers die
contact heeft gehad met de gemeente maakte gebruik van het Ondernemersloket Velsen. Al met al komen de
rapportcijfers van Velsen in grote lijnen overeen met die van andere gemeenten in Nederland.

ONDERNEMERS- & VESTIGINGSKLIMAAT
Rapportcijfers:

Vervolg
Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente haar beleid
en dienstverlening verbeteren. Veel
ondernemers zijn bereid om over de
verbeteringen mee te denken. De gemeente wil daar in de toekomst graag
gebruik van maken.

•

Ondernemersklimaat

•

Vestigingsklimaat

•

Woon-e n leefklimaat

Top 5 focus-punten:
Economische vitaliteit
Leefbaarheid en veiligheid bedrijfsomgeving

Meer informatie
Op de website van Waarstaatjegemeente.nl staan de resultaten van
de Ondernemerspeiling Velsen 2017.
Op deze website vindt u ook de scores
van andere gemeenten in Nederland.

Bereikbaarheid gemeente
Flexibel omspringen met regels en procedures
Communicatie en informatievoorziening

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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor 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.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
20 mei 2017 tot en met 26 mei
2017 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
Jacob van Heemskerkstraat 25, legaliseren van 3 naar 5 appartementen
en uitbreiden woning (19/05/2017)
13213-2017;
Bakkerstraat 29, plaatsen dakop-

bouw (22/05/2017) 13420-2017;
Keetberglaan 302, plaatsen keermuur, rijwielberging, erfscheiding
(23/05/2017) 14828-2017;
Sluiseiland 44,
kappen boom
(NOODKAP) 13395-2017;
Stolstraat 16, plaatsen dakkapel
(26/05/2017) 13715-2017;
Grevelingenstraat 13, plaatsen glazen balkonconstructie (23-05-2017)
13533-2017.
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen loods
(22/05/2017) 13392-2017;
Olieweg 1C, uitbreiden laaddock
(22/05/2017) 13306-2017;

Geelvinckstraat: 70, 76-86, 90, 9496, 100-112, 95, 105-109, 113-117,
127-135.
Heirweg: 95, 105-109, 113-117, 127135.
Ladderbeekstraat: 89-99, 105-117,
121,127-129.
Schoonoordstraat :2-4, 8-32, 36-38,
42, 1-3, 7, 13-23, 27-29, 33-39, 43 en .
Wijkeroogstraat: 176-178, 182-184,
188-190, 194-198, 202-218, vervangen gevelkozijnen, aanpassen goot
en dakranddetails, aanbrengen buitendeur in de berging (23/05/2017)
13524-2017 (23/05/2017) 135242017

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
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
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Aanvragen (vervolg)
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240, uitbreiden monumentale woning (24/05/2017) 103092017

Santpoort-Zuid
Passtoorstraat 5, vergroten garage (23/05/2017) 8812-2017

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 alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
De Ven 2, afwijken bestemmingsplan
voor twee evenementen (Full Moon
3 juni en The Promised Land 10 juni)
(24/05/2017) 10958-2017

Velsen-Zuid
Full Moon Festival, 3 juni 2017 van
13.00 tot 23.00 uur, locatie De Ven
in recreatiegebied Spaarnwoude
(24/05/2017) 6900-2017

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, aanleggen boardwalk, aanbrengen terreinverharding, verplaatsen seizoensgebonden sanitaire unit nabij de Noordpier
(29/05/2017) 2182-2017

Velsen-Zuid
The Promised Land Open Air, 10 juni
2017 van 13.00 tot 23.00 uur, locatie
De Ven in recreatiegebied Spaarnwoude 24/05/2017) 6794-2017

IJmuiden
Noordersluisweg ong., tijdelijk plaatsen windmeetmast (24/05/2017)
4971-2017;
Snippenbos ong. kavel 12, oprichten
woning (24/05/2017) 9035-2017;
Tasmanstraat 6, plaatsen dakopbouw (24/05/2017) 9778-2017;
Trawlerkade 10 t/m 108, gebruik
openbare weg en kade tijdens Havenfestival 17 en 18 juni 2017
(24/05/2017) 8727-2017;
Snippenbos ong. kavel 13, oprichten
woning (29/05/2017) 9031-2017;
Snippenbos ong. kavel 20, oprichten
woning (29/05/2017) 11005-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Avondvierdaagse van 29 mei t/m
1 juni 2017 tussen 18.00 en 22.30
uur door de gemeente Velsen
(24/05/2017) 8590-2017
Havenfestival:,17 juni 12.00 tot 24.00
uur / 18 juni van 12.00 tot 20.00 uur,
locatie Trawlerkade (24/05/2017)
8379-2017

Velsen-Noord
Open dag VTV Wijkeroog, 9 juli 2017
van 11.00 tot 18.00 uur, Locatie: Wijkermeerweg 5 (29/05/2017) 101542017
Velserbroek
NK Flyboarden, 3 juni 2017 van 11.00
tot 21.00 uur, Westlaan 41 Villa Westend (30/05/2017) 7649-2017

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Velserduinweg 256, 1971 ZH IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Kapmelding
Snippenbos achter nr. 26, IJmuiden, een populier. Vitaliteit is slecht.

Santpoortse Dreef achter LP 109, Santpoort-Noord, een wild. Vitaliteit is
slecht.

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
3 juni

NK flyboarden Villa Westend

8 juni

Schooltriatlon

10 juni

Van Delden voetbaltoernooi

11 juni

Rabobank Fietsdag

11 juni

Decathlon Tour Ride

12 juni

Schoolpeanutbaltoernooi

13 t/m 16 juni Avondvierdaagse Velsen Noord
& Velserbroek
24 juni

De ronde om Noord- Holland

24 en 25 juni Beachrugby toernooi voor jeugd
30 juni

Olympic Velsen

Sportcafé Nol
Sporthal Zeewijk heeft een nieuwe uitbater voor de
horeca.
Vandaag is het contract getekend door de manager
van Sportloket Velsen Fré van Geldorp en de nieuwe
Arnold van Hooff (zeg maar Nol).
Wij wensen Sportcafé Nol veel succes.

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Vaderdag aanbieding
Verras je vader op vaderdag met een lekkere
duik in het zwembad.Op zondag 18 juni is het
Vaderdag en heeft vader indien begeleidt door
een betalend kind (voor jeugd t/m 15 jaar) gratis
toegang tot De Heerenduinen. Voor actuele
openingstijden zie www.zwembadvelsen.nl

GIDS-IJmuiden
Stichting SportSupport
biedt een nieuw project
aan genaamd ‘Gezond en
wel in Zee- en Duinwijk’.
Het doel van dit project is
om de kennis van de kinderen over een gezonde
leefstijl te bevorderen en om de kinderen meer en beter
te laten bewegen en ze te leren samen spelen.
Tijdens de lessenreeks “ Vallen & Opstaan” vinden er
motorische testen plaats met de mogelijkheid kinderen
door te verwijzen naar Fysiotherapie Maas. De lessen-

reeks vallen en opstaan wordt gegeven aan groep 1, 2, 3
en 4 op basisschool De Zefier en bestaan uit 6 lessen van
één uur.
De lessenreeks “Bewegen & Voeding “ wordt als pilot
aangeboden op De Zefier aan kinderen tussen 8 en
12 jaar. Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen
sporten, koken en krijgen ze informatie over gezonde
voeding.
De naschoolse activiteiten worden georganiseerd
door buurtsportcoach Milanne. Deze vinden plaats op
maandag van 15:00-16:00 uur voor groep 1 t/m 4 en op
donderdag van 15:00-16:00 uur voor 5 t/m 8.

Zwemvierdaagse in De Heerenduinen
Dit jaar wordt voor de 38e keer de Zwem4daagse in
De Heerenduinen georganiseerd. De Zwem4daagse
start op maandag 10 juli en duurt tot en met 14 juli.
Er kan gestart worden tussen 18:15 en 20:00 uur. Van
de 5 avonden moeten er minimaal 4 gezwommen
worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief van
€5,- inclusief medaille. Zij dienen zich dan ook via
school aan te melden. Volwassenen dienen zich via
de receptie aan te melden en betalen het normale
tarief van €10,De medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten
plaats waaronder demonstraties van Velsense sportverenigingen. Noteer de datum alvast in de agenda
en graag tot 10 juli.

Schoolsport toernooien

Openstelling Buitenbad
Het buitenbad heeft inmiddels de poorten weer
geopend. Er kan dagelijks gezwommen worden tot 4
september van 10.00 – 17.00 uur

Juni 2017

In de maand juni staan er verschillende schoolsporttoernooien op de agenda. Op 8 juni vindt
de schooltriatlon plaats voor de leerlingen van
groep zes. Het programma bestaat uit 600 meter
hardlopen, 150 meter zwemmen en een stormbaan. De triatlon vindt plaats in zwembad De
Heerenduinen. Het jaarlijkse Peanutbaltoernooi
vindt plaats op maandag 12 juni voor leerlingen uit
groep 7 en wordt gehouden op sportpark De Elta.
Het toernooi wordt onder andere georganiseerd
door Honk- en Softbal Terrasvogels. Leerlingen van
groep vijf kunnen op vrijdag 30 juni deelnemen
met het atletiekscholen toernooi, Olympic Velsen.
Tijdens dit toernooi zullen de kinderen verschillende onderdelen van de atletieksport beoefenen, zoals verspringen, hoogspringen, sprint en
balwerpen enz.

Balletje slaan? Huur eens een tennisbaan: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

