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Records bij Vissenloop!
IJmuiden - Zondag werd door 
KWF Kankerbestrijding afde-
ling Velsen voor de vierde keer 
het wandelevenement Vissen-
loop georganiseerd. 

Hierbij kon worden gekozen voor 
wandeltochten van 5, 10, 15, 20, 
25, 30 en 40 kilometer. Bijna 2.000 
wandelaars hadden zich aange-
meld voor deelname aan dit wan-
delevenement voor het goede 
doel. Een � inke stijging ten op-
zichte van de eerste wandeltocht 
waaraan ongeveer 1.300 wandel-
liefhebbers deelnamen. En dan 
nog de formidabele opbrengst 
van 47.500 euro die door de pen-
ningmeester op de rekening van 
KWF Kankerbestrijding kan wor-
den overgemaakt.
Hoewel de organisatie zich zor-
gen had gemaakt wat betreft de 
voorspelde hoge temperaturen, 
viel dit gelukkig mee in de kust-

streek. Een verfrissend zeewind-
je bracht de nodige verkoeling 
en gelukkig waren er geen mel-
dingen van wandelaars die door 
de warmte niet verder konden. 
Mogelijk mede te danken aan 
de nieuwsbrief die nog de avond 
daarvoor door de organisatie aan 
alle deelnemers was verstuurd 
met daarin de nodige waarschu-
wingen en adviezen om rekening 
te houden met deze weersom-
standigheden.
In de loop van de middag stroom-
den de moe gelopen wandelaars 
binnen bij de � nish onder een 
grote boog met ballonnen waar 
de deelnemers hun welverdiende 
medaille kregen omgehangen.
Daarna kreeg men op vertoon 
van de deelnemerskaart een stuk 
gebakken vis of een haring aan-
geboden en kon men de be-
nen strekken en tot rust komen 
aan de vele lange tafels die wa-

ren klaargezet. Hier waren ook de 
vele positieve reacties te horen 
over de organisatie van dit wan-
delevenement: prima geregeld, 
duidelijke routebeschrijvingen, 
stempel- en bevoorradingspos-
ten met water, fruit en versnape-
ringen, onderweg gezellige mu-
ziek door muzikanten en koren.
Rond een uur of vier kon voor-
zitter Fred van Dam de al eerder 
genoemde opbrengst van de-
ze vierde Vissenloop bekendma-
ken. Tevens bedankte hij de vele 
vrijwilligers die zich, geheel be-
langeloos, voor de organisatie 
van dit wandelevenement heb-
ben ingezet. Ook benadrukte hij 
dat volgend jaar, op 19 mei 2019, 
een lustrum kan worden gevierd, 
want op die datum zal dan voor 
de vijfde keer de Vissenloop wor-
den georganiseerd. 
Zie ook www.vissenloopijmui-
den.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Wethouders aan de slag
Velsen - Formateur Bram Diep-
straten kwam dinsdag met 
twee keer goed nieuws. Die dag 
maakte hij bekend dat er toch 
een raadsbreed akkoord komt. 
Het is nog niet helemaal volle-
dig, maar in ieder geval doen al-
le gekozen fracties mee. Er zijn 
nog onderhandelingen gaan-
de op detailniveau. Diepstraten 
sprak zijn waardering uit over de 
samenwerking tussen partijen.

Daarnaast kon hij melden dat de 
nieuwe wethouders per 1 juni 
aan de slag gaan, maar wel met 
een tijdelijk programma dat is ge-
stoeld op de bestaande Visie op 
Velsen 2025 en de Strategische 
Agenda. Want intussen wordt er 
nog hard gewerkt aan de input 
voor maatschappelijke opgaven 
en doelen met inwoners, orga-
nisatie en ondernemers. Demo-

cratie en participatie zijn speer-
punten voor het nieuwe college, 
dat donderdagavond wordt ge-
installeerd. Velsen Lokaal nam als 
grootste partij het initiatief om 
het duale stelsel van gemeente-
raad als bestuurlijk en het college 
als uitvoerend orgaan te vervol-
maken. Met het raadsbreed ak-
koord is de eerste stap gemaakt: 
fracties werken samen aan de 
toekomst. 
Het college wil de participatie 
veel meer uitdiepen en met ver-
schillende ‘instrumenten’ zoals 
het bestaande burgerpanel, en-
quêtes, e-democracy via socia-
le media en mogelijk wijkspreek-
uren, personen en partijen veel 
meer dan nu betrekken bij het 
beleid. Dat gebeurt nu al, want de 
nieuwe wethouders worden let-
terlijk de markt op gestuurd om 
te horen wat er leeft onder de 

mensen. Dat is dan ook de basis 
van hun nieuwe visie, waarmee 
het de� nitieve collegeprogram-
ma wordt samengesteld. 
Per 1 juni gaan de nieuwe wet-
houders aan de slag met lopen-
de zaken en nieuwe portefeuil-
les. Daarbij zullen in het stadhuis 
en mogelijk daarbuiten heel wat 
muurtjes gaan sneuvelen, want 
‘intermuraal’ is ook zo’n speer-
punt. Iedereen krijgt te maken 
met een brede visie die de eigen 
taken overstijgt. Dat zal nog een 
omslag geven, maar het is de be-
doeling dat door al deze veran-
deringen een meer democratisch 
beleid komt, waar niet alleen het 
college en de gemeenteraad voor 
verantwoordelijk zijn, maar waar 
burgers, ondernemers en orga-
nisaties ook hun steentje aan bij-
dragen. (Karin Dekkers/foto: Rein-
der Weidijk)

IJmuidense wint 
10.000 euro
IJmuiden - Een droom is werke-
lijkheid geworden voor Christa uit 
IJmuiden. Zij heeft in de trekking 
van de BankGiro Loterij een be-
drag van 10.000 euro gewonnen. 
De winnares werd onlangs verrast 
met het goede nieuws.
Christa (49) vertelt enthousiast: ,,Ik 
was op vakantie in Duitsland toen 
ik gebeld werd. Geweldig! Daar 
hebben we meteen een borreltje 
op gedronken. Al lange tijd zijn we 
toe aan een nieuw bed en die heb-
ben we meteen besteld. Ook ge-
ven we een deel aan een dieren-
opvang in Griekenland voor ge-
handicapte dieren. Zo kunnen we 
ons geluk een beetje delen!” De 
BankGiro Loterij maakt iedere dag 
de winnaar van een prijs bekend. 
Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, 
elke week 100.000 euro en iedere 
maand wint een deelnemer van 
de loterij maar liefst 1 miljoen eu-
ro. (foto: aageleverd)
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 ZATERDAG 2 JUNI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen Sporting Andijk
(Nacompetitie-hoofdveld SVIJ)

(‘Meer op zaterdag’)

barbecue.nl

	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	Voor 12 uur besteld, 
 morgen in huis!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel 
 geleverd!

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

All-in menu’s

f bel 077 467 72 00

€12,10
p.p.

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl
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Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Pijn? Opvliegers? Wij helpen.
Geen wachtlijsten!

Bel 085-0479273 of kijk op
www.excellentcareclinics.nl

M A A K  V A N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

IJmuidense struiken zijn er vol mee 
en fotografen zijn er vol van, zo-
als we op de social media en in de 
kranten kunnen zien. De afgelopen 
weken zien we in onze omgeving 
veel kaalgevreten en met wit spin-
sel ingepakte struiken. Vooral in de 
duinen, langs de Heerenduinweg 
en diverse wandelpaden en bij 
de IJmuiderslag zijn hele stukken 
struikgewas bedekt met een witte 
tooi. Dit levert soms surrealistische 
plaatjes op, zoals op bijgaande fo-
to van een ingepakte struik tussen 
de Dokweg en de Havenkade van 
ruim twee weken geleden. Met de 
toevallige voorbijganger er bij is 
goed te zien hoe groot zo’n inge-
pakte struik kan zijn. Het is alsof de 
kunstenaar Christo IJmuiden heeft 
bezocht en zich heeft uitgeleefd. 
Dit keer geen ingepakte waterto-
rens, vishallen, stadhuis, visserij-

school of andere gebouwen, maar 
wel struiken en aangrenzende pa-
len en hekken!
De kunstig ingepakte struiken zijn 
geen werk van mensenhanden 
maar is een cadeautje van de na-
tuur. Het hiervoor verantwoordelij-
ke kunstenaarscollectief bestaat uit 
duizenden rupsen van de stippel-
mot. De stippelmot - vanwege het 
spinsel van de rupsen ook wel spin-
selmot geheten – is een nachtvlin-
der. Hij is wit en heeft zwarte stip-
pen op de vleugels. De mot legt ei-
tjes op struiken en bomen. Uit de-
ze eitjes groeien larven. Tijdens de 
winter beschermen de larven zich 
met de eierschaal en hun eigen 
spinsel. Rond mei ontwikkelen de 
larven zich tot rupsen. Deze rupsen 
zijn witgeel tot bruingeel van kleur 
en hebben twee rijen met zwarte 
stippen. Ze zijn een lekkernij voor 

sluipwespen en vogels als de kool-
mees. Om zichzelf tijdens de ver-
dere ontwikkeling tot mot te be-
schermen maken groepen van de-
ze rupsen nesten in de struiken en 
bomen van hun eigen taaie spin-
sel. Intussen vreten ze met z’n al-
len het jonge groen van de daar-
door ingepakte bomen en struiken 
op. In de loop van mei en juni ver-
poppen de rupsen zich tot nacht-
vlinder. Zo rond de langste dag van 
het jaar zijn de motten uitgevlogen 
en zijn de spinselnesten verdwe-
nen. De meeste getro�en struiken 
en bomen lijden verder niet onder 
de inpaktruc; ze krijgen na a�oop 
gewoon opnieuw bladeren.
Hoewel de krioelende spinselmo-
trupsen er in hun spinsel – maar 
ook daarbuiten – niet erg appe-
tijtelijk uitzien, zijn ze onschade-
lijk en ongevaarlijk voor de mens. 
Ze veroorzaken, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de processierups, 
geen jeuk of irritatie. Kortom, laten 
we deze weken dus gewoon genie-
ten van de Christo-cadeautjes van 
moeder natuur en ons geen zor-
gen maken!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de invasie van de stip-
pelmotrups.

COLOFON

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Winnaars Circusfestival van Monte Carlo stralen in Sijm piste

Circus Sijm in Velserbroek met 
hommage aan 250 jaar circus
Velserbroek - Het circusland-
schap is de laatste jaren dras-
tisch veranderd. Gevestigde na-
men zijn verdwenen en wilde 
dieren hebben de piste, door 
wetgeving, moeten verlaten. 
Circus Sijm koos reeds jaren ge-
leden voor een eigen koers en 
ontwikkelde, met succes, een 
geheel persoonlijke stijl. Het is 
alsof je bij directeur Alex Sijm te 
gast bent: in zijn piste serveert 
hij een maaltijd van bekroonde 
acts, met spanning, humor, ma-
gie en muziek. En dat alles over-
goten met een stijlvolle saus vol 
vaart en ‘aanraakbaarheid’. Van 
7 tot en met 10 juni is het cir-
cus in Velserbroek, op het Ves-
tingplein. Er zijn voorstellin-
gen op 7 juni om 19.00 uur, 8 ju-
ni om 19.00 uur, 9 juni om 13.30 
uur en 16.15 uur en 10 juni om 
12.30 uur. 

Circus Sijm presenteert in haar 
verwarmde tent de productie: ‘Vi-
ve Le Cirque’, een hommage aan 
250 jaar circus. Een show met 
twaalf nieuwe acts en speciaal 
ontworpen showkostuums met 
veren, glitters en strass. Een kost-
bare en gewaagde stap, want het 
publiek is verwend. Internet biedt 
een overdaad aan amusement, 
en het publiek kan tegenwoordig 
overal terecht voor shows in me-

gatenten en luxetheaters. De in-
tieme tent waarin Alex Sijm zijn 
show presenteert, lijkt daarmee 
een bescheiden alternatief, maar 
dit circus ontleent zijn kracht juist 
aan die kleinschaligheid. In een 
sfeervolle aankleding – met dui-
zenden lampjes – geeft hij zijn 
gasten een warm onthaal rond-
om de cirkel, die piste wordt ge-
noemd.
Dan volgt een programma met ar-
tiesten uit alle hoeken van Europa: 
Een ontroerend paardennummer 
en spierkracht acrobatiek waar 
menig sportschool jaloers op zou 
zijn. De beroemde clown Yann 
Rossi, bekroond tijdens Circusfes-
tival van Monte Carlo, blinkt uit in 
een combinatie van muziek en mi-
miek waarmee hij bewijst dat hu-
mor nauwelijks woorden nodig 
heeft om tijdloos grappig te zijn. 
In alles blijkt de gekozen maat van 
de tent juist groots te zijn. Want 
als toeschouwer ruik je de paar-
den die met pluimen voorbij ga-
lopperen en zie je het zweet op 
het voorhoofd van de acrobaten. 
Jongleurs, magiërs, trapezearties-
ten en hoelahoepkunstenaars vor-
men samen een geheel. De voor-
stelling wordt afgesloten met een 
adembenemend scherpschiet-
nummer. 
Producent Sijm boekt succesnum-
mers van circussen uit heel Euro-

pa. Daarin schuilt het gevaar van 
een samengeraapt programma, 
maar met een uitgekiende mix 
van lichtdesign, choreogra�e en 
muziek, laat hij de acts naadloos 
in elkaar overvloeien. Daardoor 
voel je je bij hem te gast. Een wel-
kome gast die proeft dat de kok en 
zijn team alles op alles hebben ge-
zet om het de visite naar de zin te 
maken.
Om het circus betaalbaar te hou-

den voor iedereen zijn er zeer aan-
trekkelijke toegangsprijzen vast-
gesteld. Wie tot uiterlijk twee uur 
vóór de gekozen voorstelling re-
serveert via www.circussijm.nl be-
taalt per entreebewijs slechts €14 
(normaal €17,50 aan de kassa - on-
geacht de leeftijd - 0 & 1 jaar gra-
tis). De circuskassa is op voorstel-
lingsdagen 60 minuten voor aan-
vang van iedere voorstelling ge-
opend. (foto: aangeleverd)

PRIJSVRAAG
Aan hoeveel jaar circus brengt de nieuwe show van Circus Sijm 
een hommage? Deze krant verloot vrijkaarten voor Circus Sijm.
Stuurt u het juiste antwoord naar prijsvraag@circussijm.nl.

Regio - Zondag 3 juni wordt bij 
Carmen de Haan een verhaalle-
zing ‘Ook jij verdient het!’ gege-
ven. Geld - eigenwaarde - liefde, 
dit zijn de drie basiselementen 
in het leven. Als je eenmaal  weet 
hoe deze drie verschillende ver-
schijningsvormen altijd samen-
gaan, is voorspoed een logisch 
gevolg. Kiezen tussen deze drie 
is niet nodig omdat het één niet 
zonder het ander kan. Het klinkt 
simpel en zo is het ook. Oude 
denkpatronen loslaten en nieuwe 
gedachten verwelkomen. Naar-
mate je hierin vordert merk je dat 
geld, eigenwaarde en liefde in het 
geheel geen zware en moeilijke 
onderwerpen zijn. Je krijgt wel-
iswaar geen garantie dat je altijd 
de wind mee zult hebben, maar je 
zult ook heel veel plezier ervaren! 
De verhaallezing vindt plaats in 
het St. Raphaёlkerkje, Popellaan 1, 
2061 GS Bloemendaal. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Bijdrage 9 euro, in-
clusief ko�e/thee/fris en schrijf-
gerei. Reserveren niet nodig, ie-
dereen is van harte welkom.

Vehaallezing bij 
Carmen de HaanVoor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Workshop ‘een dikke 
vette JA tegen jezelf’

Velserbroek - Karin Kleijn van Pa-
radijsvogelcoach.nl verzorgt op 
vrijdag 15 juni van 13.00 tot 17.00 
uur de workshop ‘een dikke vette 
JA tegen jezelf!’ op het Ster Bastion 
90 in Velserbroek. 
De workshop is bedoeld voor vrou-
wen die vaker ja tegen anderen 
zeggen dan tegen zichzelf en is 
erop gericht het lef te ontwikke-
len eigenzinnig te zijn. ,,Eigenzin-
nig zijn betekent in mijn ogen al-
tijd de keuzes maken die het bes-
te bij je passen’’,  zegt Karin Kleijn. 
,,Dat betekent niet dat je egoïstisch 
bent maar wel dat je als eerste voor 
jezelf zorgt. Om daarna, vanuit lief-

de en betrokkenheid, wat voor de 
ander te kunnen betekenen.’’ Karin 
Kleijn heeft zelf jarenlang gewerkt 
aan het ontwikkelen van haar ei-
gen eigenzinnigheid. Levenser-
varing, coaching en training heb-
ben haar geholpen steeds beter 
en sneller te weten wat voor haar 
de juiste keuzes zijn. Op basis daar-
van heeft zij haar methodiek ont-
wikkeld die iedereen kan toepas-
sen om een eigenzinniger leven te 
gaan leiden. Deze methodiek is de 
basis van de workshop ‘een dikke 
vette JA tegen jezelf!’.
,,Mijn motto is dat het lef vraagt 
om de keuzes te maken die leiden 
naar een eigenzinnig leven. Om 
daar te komen is het nodig om al-
les te durven voelen. De leuke din-
gen maar ook met name de minder 
leuke dingen. Waarom ben je boos, 
gefrustreerd of verdrietig? Het zijn 
signalen vanuit je onderbewust-
zijn dat er iets in jouw leven niet 
klopt.’’ Het is de kunst om te ach-
terhalen wat er niet klopt en daar 
vervolgens veranderingen in aan 
te brengen. Belangstellenden voor 
de workshop kunnen zich aanmel-
den via www.paradijsvogelcoach.
nl/ja. (foto: Mooi in Beeld)

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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Uit het college

• Het is van groot belang dat burgers goed 
geregistreerd staan op het juiste adres 
in de Basisregistratie Personen. Bij een 
aantal mensen is dit niet zo. Gemeente 
Velsen gaat meedoen aan een landelijk 
project dat geselecteerde adressen en be-
woners controleert op juistheid. Het doel 
is adresfraude in een vroeg stadium op te 
sporen.

• De Nationale Ombudsman heeft een rap-

port opgesteld na een klacht van een be-
windvoerder van een inwoner. De ge-
meente neemt de aanbeveling uit het 
rapport van de Ombudsman over. De ma-
nier van werken bij de invordering van 
een schuld wordt aangepast.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) in wer-
king getreden. Deze Europese verorde-
ning geeft regels voor de bescherming van 
uw privacy. De AVG geeft u het recht om 

te weten wat er met uw persoonsgegevens 
gebeurt. De folder ligt vanaf 25 mei bij de 
balie van het gemeentehuis en staat op de 
website.

Privacyfolder gemeente Velsen

Gaan ze verderop in de straat verbou-
wen? Wordt dat pand straks een café? 
Is er een straatbarbecue georganiseerd? 
Vanaf 31 mei kun je als inwoner van Vel-
sen digitaal bericht krijgen over wat er 
bij jou in de buurt gebeurt. Dat gaat via 
e-mail of de app ‘Over uw buurt’ van 
Overheid.nl.

Hoe gaat het nu?
Nu staan aanvragen en besluiten over Vel-
sen op de gemeentelijke Infopagina in de 
Jutter en de Hofgeest. Dat blijft. Ze staan 
ook in het elektronisch gemeenteblad op de 
website www.velsen.nl – dát gaat straks an-
ders. 

Wat wordt er anders?
Vanaf 31 mei komen de aanvragen en be-
sluiten op de landelijke website www.offi  -
cielebekendmakingen.nl te staan. Op de ge-
meentelijke website www.Velsen.nl komt 

daar een link naar toe. Hier kun je de be-
sluiten van de afgelopen week of maand 
zien.

Wat zijn de voordelen?
Als inwoner kun je je aanmelden bij ‘Over 
mijn buurt’. De besluiten worden dan via 
de mail verstuurd. Ook is er een app voor 
Apple (iOS), Android en Windows. Je ont-
vangt op deze manier direct informatie 
over wat zich in je buurt afspeelt. Inschrij-
ven kan via www.overuwbuurt.overheid.
nl. Daar kun je zelf instellen welke berich-
ten je wilt ontvangen, binnen een bepaalde 
straal om je huis of eventueel bedrijf.

Wat staat er op www.o�  cielebekend-
makingen.nl? 
De bekendmakingen van bijvoorbeeld 
bouwplannen, vergunningen, bestem-
mingsplannen, lokale regelgeving en ver-
keersbesluiten.

Wat gebeurt er bij mij in de buurt?

Op dinsdag 12 juni 2018 zal Annette Bae-
rveldt na een periode van 12 jaar afscheid 
nemen als wethouder van de gemeente 
Velsen.

Annette was wethouder van onder ande-
re jeugd, sociaal domein, sport, volksge-
zondheid, onderwijs, recreatie en toerisme, 
openbaar vervoer en het project kustvisie. 
Op deze terreinen heeft zij veel tot stand 
kunnen brengen dankzij de intensieve sa-
menwerking met velen van u.

U wordt van harte uitgenodigd afscheid van 
Annette te nemen op dinsdag 12 juni 2018 
tussen 16.00 en 18.30 uur in de Burgerzaal 

van het gemeentehuis van Velsen (ingang 
via Plein 1945 te IJmuiden). We zien u graag 
op 12 juni a.s.! Meld u vooraf even aan via 
info@velsen.nl. 

Uw aanwezigheid is voor Annette het groot-
ste cadeau. Mocht u van plan zijn een ca-
deau te willen meenemen dan geeft Annet-
te u in overweging om in plaats van haar een 
cadeau aan te bieden een gift te doen aan de 
Stichting Speeltuin Zeewijk. Hiervoor kunt 
u het volgende bankrekeningnummer ge-
bruiken NL89RABO0105280119 ten name 
van Stichting Speeltuin Zeewijk. Vergeet 
niet te vermelden: afscheid wethouder 
Baerveldt.

Afscheid Annette Baerveldt

De hoofdrijbaan van De Kamp (tussen 
de Grote Buitendijk en het tankstation) 
in Velserbroek krijgt een nieuwe laag 
asfalt. Dit betekent dat op woensdag 6 
juni en donderdag 7 juni de weg is af-
gesloten.

De bewoners van de aanliggende wijken 
kunnen gebruik maken van de overige in- 
en uitritten. Total tankstation is bereik-

baar via de Velserbroekse Dreef.

Wat gaat er gebeuren?
De bovenste laag asfalt wordt verwijderd, 
er wordt een nieuwe laag asfalt aange-
bracht en de weg krijgt nieuwe belijning 
en markering. De werkzaamheden begin-
nen op woensdag 6 juni om 7.00 uur en 
zullen naar verwachting tot donderdag 7 
juni rond 17.00 uur duren.

Asfaltwerkzaamheden 
De Kamp Velserbroek

Op dinsdag 29 mei presenteerde forma-
teur Bram Diepstraten zijn eindrapport. 
Daarmee rondt hij de formatiefase af en 
doet hij een voorstel voor een voorlopig 
collegeprogramma aan het nieuwe colle-
ge.

Diepstraten wil met dit voorstel alle ruim-
te geven aan het raadsakkoord. Dat werken 
alle partijen in de komende maanden met 
elkaar uit. Als dat klaar is, zal het nieuwe 
college toewerken naar een defi nitief col-
legeprogramma. De komende maanden ge-
bruikt het college onder andere om met in-
woners, bedrijfsleven en organisaties te 
praten. Om kennis te maken, maar ook om 
te horen wat er speelt en hoe zij denken over 
de thema’s die in het voorlopige collegepro-
gramma staan.  
 
In het voorlopig collegeprogramma ‘Vel-
sen komt naar je toe’ staan 10 belangrijke 
inhoudelijke thema’s genoemd. Daarnaast 
wil het nieuwe college vooral nog meer 
naar buiten. De gemeente gaat ervoor zor-
gen dat als iemand een plan of idee heeft, 
ze ter plaatse de situatie beoordeelt en met 
belanghebbenden in gesprek gaat. De wet-
houders introduceren ook ‘regieportefeuil-
les’ waarmee ze de samenhang en voortgang  
willen bewaken van doelen en maatschap-
pelijke opgaven. 

Op 31 mei worden de nieuwe wethouders 
geïnstalleerd. Diepstraten: “Het was een in-
tensief proces waarbij we steeds in een uit-
stekende sfeer met elkaar hebben gespro-
ken. Ik ben trots op deze nieuwe ploeg en 
we hebben met elkaar ontzettend veel zin 
om echt aan de slag te gaan.” (foto: Reinder 
Weidijk)

Update over nieuw college
Wethouders 31 mei geïnstalleerd



Infopagina

31 mei 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

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 en met 1 juli 2018.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze in-
zet 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 men-
sen die voor hun werk lang iets bijzonders 
doen waar de hele samenleving wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwalitei-
ten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan eerst con-
tact op met het gemeentehuis in de woon-
plaats 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 on-
deraan dit artikel.

Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voor-
dragen voor de lintjesregen van 2019 moet 
het verzoek insturen vóór 1 juli 2018.

Meer informatie bij de afdeling bestuurs-
secretariaat/kabinetszaken: 140255 (geen 
netnummer nodig) of 0255-567200. Daar 
kunt u ook gratis de folder ‘Ere wie ere toe-
komt’ opvragen. Hierin staat alles wat u 
moet weten over de aanvraag van een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Meer informatie 
ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl.

Die verdient een lintje!

Vindt u het lastig om aan het eind van 
de maand rond te komen? Of ligt u wak-
ker omdat u fi nanciële zorgen heeft? Of 
heeft u geld over? Dan kunnen de geld-
plannen van Startpunt Geldzaken u hel-
pen.

Hierin staan adviezen, tips en belangrij-
ke actiepunten passend voor uw situatie. 
Ook wordt een voorbeeldplan gegeven van 
mensen in vergelijkbare situaties. Met deze 
geldplannen wordt u stap voor stap gehol-

pen uw geldzaken in balans te brengen en 
te houden. Het invullen van de geldplan-
nen is anoniem en gratis. Begin meteen met 
het maken van uw eigen geldplan op www.
startpuntgeldzaken.nl/velsen.

Uw eigen geldplan maken

Burgemeester Frank Dales heeft vrijdag 
25 mei het gebouw van het Rode Kruis 
Velsen heropend.

Het gebouw was aan vernieuwing toe. Het 
Rode Kruis heeft met behulp van crowdfun-
ding het geld voor de verbouwing bij elkaar 
gekregen. Zo is in het nieuwe pand het op-
leidingslokaal twee keer zo groot als in het 
oude pand. 

Alle aanwezigen kregen net als burgemees-
ter Dales een badge, waarop staat ‘Rode 
Kruis vrijwilliger’. De burgemeester vroeg 
aan iedereen om deze op te spelen om zo al-
lemaal een vrijwilliger te worden. 

Historie
Het Rode Kruis Velsen is 104 jaar geleden 
opgericht. Het begon in 1914, na het be-
gin van de Eerste Wereldoorlog, ter verzor-
ging van de burgerbevolking in oorlogstijd. 

De zorg van een ander is van levensbelang, 
het Rode Kruis zorgt nog steeds – bijvoor-
beeld als er een calamiteit is. Dan treedt er 
een noodhulpteam aan van 40 mensen, die 
24 uur per dag paraat staan om op te treden. 
Maar gelukkig zijn zij er ook bij vrolijke eve-
nementen en bijeenkomsten. (foto: Janna 
Kamphof )

Rode Kruis heropend door 
burgemeester Frank Dales

Donderdag 24 mei ondertekenden ge-
meenten, corporaties en zorgpartij-
en, bijvoorbeeld RIBW KAM en Lijn 5, 
in de IJmond een nieuwe samenwer-
kingsovereenkomst voor het huisves-
ten en begeleiden van kwetsbare doel-
groepen. 

Dankzij de overeenkomst krijgen cliënten 
uit Beschermd Wonen en Maatschappe-
lijke Opvang, die daarvoor in aanmerking 
komen, met voorrang een sociale huurwo-

ning door woningcorporaties toegewezen. 
Wel op voorwaarde dat zij een woonbege-
leidingscontract aangaan met de betrok-
ken zorgpartij. De cliënten maken kans op 
een nieuwe start in een stabiele woon- en 
leefomgeving. 

In de nieuwe overeenkomst worden zorg-
partijen ook contractpartner en hierdoor 
ook medeverantwoordelijk, wat de sa-
menwerking ten goede zal komen. (foto: 
Reinder Weidijk)

Ondertekening
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 19 mei 2018 tot en met 
25 mei 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
IJsselstraat 30 ben en bov, samenvoegen du-
plexwoning (09/05/2018) 6863-2018;
Waalstraat 134, plaatsen dakkapel 
(24/05/2018) 6894-2018;
Eenhoornstraat 2c, wijzigen gevel 
(24/05/2018) 6926-2018;
Snippenbos 24, wijzigen dakkapel 
(24/05/2018) 6951-2018; 
Waalstraat 134, plaatsen erker (25/05/2018) 
7003-2018.       

Velsen-Noord
Reyndersweg, nabij beginpunt boardwalk, 
plaatsen van verrekijker  (23/05/2018) 
6775-2018.  

Velsen-Zuid
Torenstraat 3, plaatsen aanbouw 
(23/05/2018) 6813-2018;  
Genieweg ong., uitvoeren baggerwerkzaam-
heden (23/05/2018) 6869-2018.  

Santpoort-Noord
Overbildtweg 1,  constructie wijziging 
(19/05/2018) 6690-2018;  
Huis te Wissenlaan 21, plaatsen dakkapel 
(24/05/2018) 6950-2018.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 34, plaatsen aan-
bouw (25/05/2018) 7001-2018.       

Driehuis
P.C. Hooftlaan 68, plaatsen aanbouw 
(25/05/2018) 6975-2018.

Velserbroek
Hogemaad 81, legaliseren overkapping 
(20/05/2018) 6707-2018;
Zon Bastion 31, plaatsen overkapping, 
verlengen schutting (21/05/2018) 6713-
2018;  
De Zeiler 152, oprichten berging 
(23/05/2018) 6862-2018;   
De Weid 36, plaatsen erfafscheiding en 
overkapping (25/05/2018) 7015-2018.       

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Marktplein 44-62, wijzigen van winkel-
functie op verdieping naar 12 appartemen-
ten (22/05/2018) 1702-2018;
Margadanstraat 48, a� ouw van unit 
08/09 IJmuider Delta (23/05/2018) 5068-
2018;  
Trompstraat 19, splitsen woning in bene-
den- en bovenwoning (24/05/2018) 4568-
2018.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainings-
molen (22/05/2018) 4106-2018.   

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Trawlerkade ong.,handelen in strijd met re-
gels bestemmingsplan i.v.m. Havenfestival 
(22/05/2018) 4962-2018;
Pruimenboomplein 60, plaatsen balkonbe-
glazing (22/05/2018) 5792-2018;  
Pruimenboomplein 85 plaatsen balkonbe-
glazing (22/05/2018)5793-2018; 
Planetenweg (grasveld tussen sporthal en 
parkeerplaats), tijdelijk plaatsen sportcon-
trainer Survival  (4 maanden) (23/05/2018) 
4237-2018;
Heerenduinweg (grasveld t.o. tankstation), 
tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival  
(4 maanden) (23/05/2018) 4237-2018;
Kennemerlaan 123, vervangen dakkapel 
(23/05/2018) 5962-2018;
Jacob van Heemskerkstraat 42, plaat-
sen dakopbouw (24/05/2018) 5003-
2018;  
Kennemerlaan 91, uitbouwen en split-
sen woning in twee appartementen 
(25/05/2018) 1009-2018;  
Waalstraat 134, plaatsen dakkapel 
(25/05/2018) 6894-2018 . 

Santpoort-Noord
Bickerlaan (grasveld), tijdelijk plaatsen 
sportcontrainer Survival (4 maanden) 

(23/05/2018) 4237-2018;
J.M. van Nassaulaan ong. (grasveld), tijde-
lijk plaatsen sportcontrainer Survival (4 
maanden) (23/05/2018) 4237-2018.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, verplaatsen 
van erfafscheiding en bouwen fi etsenber-
ging (24/05/2018) 3609-2018.  
 
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123b, plaatsen be-
tonnen waterreservoir (24/05/2018) 5095-
2018.  

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat nabij skatepark, tijdelijk 
plaatsen sportcontrainer Survival (4 maan-
den) (23/05/2018) 4237-2018.

Velserbroek
Lemsteraak/Zeilpad (grasveld tussen 
voetbalveld en woningen), tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival (4 maanden) 
(23/05/2018) 4237-2018.
Westlaan 41, afwijken van het bestem-
mingsplan voor een evenement op 2 en 3 
juni 2018 (Back 2 Hippie Market) en parke-
ren in weiland (28/05/2018) 2603-2018

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning 
nabij Kennemermeer, tijdelijk bouwen van 
pad en tijdelijk afwijken van bestemmings-
plan t.b.v. paviljoens (24/05/2018) 4931-
2018.  

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
IJmuiden
Rabobank fi etsdag 2018, op 10 juni 2018 van 
09.00 uur tot 17.00 uur,  (24/05/2018) 990-
2018.

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Santpoort-Noord, van 26 
t/m 29 juni 2018 tussen 19.30 en 20.00 uur, 
(24/05/2018) 5614-2018

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 2 en 3 juni 2018 
van 12.00 tot 20.00 uur, locatie: strand Villa 
Westend (29-05-2018) 2574-2018

Kapmelding
Aan de achterzijde van Zandkuil 40 in IJmuiden worden twee bomen gekapt. Het gaat om abelen. Deze bomen zijn in  slechte staat.

11 31 mei 2018

Birthe eerste genomineerde voor titel Wijnvrouw van het Jaar

Door bijna twintig jaar ervaring 
als wijnspecialist, vele wijnrei-
zen, intensieve studies en zo-
veel mogelijk proeven leerde 
Birthe van Meegeren steeds 
meer over wijn. Vanaf 2006 
werkt ze als wijnspecialiste van 
Gall & Gall en blijft zij zich con-
tinue ontwikkelen in haar vak. 
Inmiddels is Birthe uitgegroeid 
tot Weinakademiker: het hoog-

ste niveau van de internationa-
le Wine & Spirit Education Trust 
(WSET). Daarnaast is ze lid van 
het proefpanel van Perswijn. 
Naast wijnspecialist en on-
dernemer is Birthe vooral een 
groot wijnliefhebber die haar 
kennis en ervaring op nuch-
tere en enthousiaste wijze wil 
delen. Haar inspirerende ver-
halen over wijn en wijnhuizen 

zijn terug te lezen in haar blog 
en verschenen in diverse pu-
blicaties binnen de wijnbran-
che.
Daarnaast heeft Birthe samen 
met etiquettedeskundige Li-
lian Woltering de handen in-
een geslagen voor de Wine & 
Dine Academy.  Lilian vertelt 
op luchtige wijze anekdotes 
en achtergronden van tafel-
manieren en andere etiquette, 
waarbij Birthe als wijn/spijsex-
pert de handvatten geeft voor 
de beste wijn/spijscombina-
ties.

De laatste jaren zien we steeds 
meer krachtige, energieke en 
gedreven vrouwen die zich op 
een bijzondere manier inzet-
ten in de wijnwereld. Zij is ie-
mand die met haar werk, pas-
sie, kennis of creaties de wijn-
wereld nog mooier heeft ge-
maakt. Volgens  Barbara Ver-
beek is het daarom de hoog-
ste tijd om deze wijnvrouwen 
in de spotlight te zetten. Elk 
kwartaal zal een nieuwe wijn-
vrouw van het seizoen geko-
zen worden, waarvan Birthe 
van Meegeren de eerste geno-

mineerde is. De Wijnvrouw van 
het jaar award is een nieuw ini-
tiatief van het Wijntheater en 
PR bureau MissPublicity.
De volgende genomineerde 
wordt bekend gemaakt op 18 
september tijdens Gastvrij Rot-
terdam. Na een jaar, wanneer 
alle genomineerden een po-
dium hebben gekregen, wordt 
tijdens Villa’s Culinair Wijnthe-
ater 2019 bekend gemaakt wie 
van de vier gekozen vrouwen 
zich Wijnvrouw van het jaar 
mag noemen. (foto: MissPubli-
city)

Velserbroek - Tijdens de geslaagde vierde editie van Villa’s Culi-
nair Wijntheater is de eerste Wijnvrouw van het seizoen bekend 
gemaakt. Vinoloog Barbara Verbeek koos Birthe van Meegeren 
als eerste genomineerde die kans maakt op de titel.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !



 

Wij zijn ook te volgen via:Uurtje tennissen? Huur dan een baan op Tennispark Velserbeek: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Evenementenkalender

Cruyff Courts 6 vs 6 is een nationaal voetbal-
kampioenschap voor kinderen van 10 tot 12 jaar. 
Het kampioenschap vindt plaats op Cruyff Courts 
door het hele land, georganiseerd voor kinderen 
uit de buurt. Het kampioenschap kent regionale 
voorrondes en kwartfinales, landelijke halve 
finales en een spetterende finale. 

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen deelnemen 
aan het Cruijff Courts 6 vs 6 toernooi. 
Aanmelden kan via de scholen en via 
bvgeldorp@sportsupport.nl 

• Voorronde Velserbroek: 13 juni: 14.00-16.30 uur

• Voorronde IJmuiden (Zeewijk): 20 juni: 
  14.00-16.30 uur

• Finale (Zeewijk, IJmuiden): 27 juni: 14.00-16.30 uur

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen • www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl Juni 2018

Vaderdagactie zwembad 
De Heerenduinen

Verras je vader op Vaderdag met een lekkere duik in het 
zwembad. Op zondag 17 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 

Cruyff Court 6 vs 6 toernooi

Waterskiën in zwem-
bad De Heerenduinen
Klaar voor een nieuwe uitdaging? Kom op  
vrijdagavond 15 juni de Waterskimachine uit-
proberen en maak even mee hoe het voelt om 
achter een boot over het water te vliegen! Het 
zwembad is dan open van 18:00-21:00 uur  en 
is voor jeugd van 6 t/m 14 jaar(zwemdiploma 
verplicht). Tarief € 6,10
Een spetterende avond gegarandeerd!
 

De mobiele SportContrainer wordt vrijdag 15 juni geopend voorafgaand aan de 
feestweek in Velsen- Noord. Tijdens de opening, aan de Wijkeroogstraat ter hoog-
te van het skateboardpark, zullen er diverse uitdagende demo’s en workshops 
worden gegeven om een indruk van de vele sportmogelijkheden te laten zien. 

Programma:
16:00 uur officiële opening
16:10 uur demonstratie sporters 
16:30 uur contrainer zelf uitproberen (DIY)
17:00 uur afsluiting met een sportieve versnapering

Officiële opening SportContrainer

Schoolsport 
In de maand juni staan er verschillende schoolsporttoernooien op de 
agenda.  Het jaarlijkse peanutbaltoernooi vindt plaats op dinsdag 5 juni 
voor leerlingen uit groep 7 en wordt gehouden op sportpark De Elta. 
Het toernooi wordt o.a. georganiseerd door Honk- en softbal Terrasvo-
gels. Op donderdagochtend 14 juni van 9:00-12:00 uur is het tijd voor 
de jaarlijkse schooltriatlon. Deze vindt onder schooltijd plaats en wordt 
georganiseerd in zwembad De Heerenduinen. Leerlingen van groep 5 
kunnen op vrijdag 29 juni deelnemen aan Olympic Velsen. Tijdens dit 
toernooi zullen de kinderen verschillende onderdelen van de 
atletieksport beoefenen, zoals verspringen, hoogspringen, sprint en 
balwerpen. Kortom veel sporttoernooien deze maand.

Zwem4daagse in 
De Heerenduinen
Dit jaar wordt voor de 39e keer de Zwem4daagse in De Heerenduinen 
georganiseerd. De Zwem4daagse begint op maandag 9 juli en duurt tot 
en met 13 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 €5,25 inclusief 
medaille, aanmelden hiervoor gaat via de school. Volwassenen kunnen 
zich via de receptie aanmelden en betalen het normale tarief van €10,50
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 doelschieten, air-hockey, stropdasschieten, 
een buikschuifbaan van 20 meter, demonstraties van Velsense 
sportverenigingen en nog veel meer... 
Vanaf 16 juni start de voorverkoop.

4 t/m 7 juni Avondvierdaagse IJmuiden

5 juni  Peanutbal toernooi
 www.sportloketvelsen.nl

8 t/m 9 juni 24 uur voetballen 
 voor goed doel SVIJ terrein

10 juni Rabobank Fietsdag

12 t/m 15 juni Avondvierdaagse Velserbroek

13 juni Nationale buitenspeeldag

14 juni Schooltriatlon  
              www.zwembadvelsen.nl 

15 juni O�  ciële opening 
 SportContrainer

17 juni Vaderdagactie zwembad 
 De Heerenduinen
 www.zwembadvelsen.nl

18 t/m 21 juni Avondvierdaagse Velsen-Noord

29 juni Olympic Velsen
 www.sportloketvelsen.nl

(Foto Renata Jansen)
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31 MEI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Musicalgroep The Cast speelt 3 
Musketiers in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. Ook 
1 en 2 juni. 

1 JUNI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Spaarnewandeling. Start van-
af 13.30 uur bij Museum Haar-
lem. Kosten 4 euro. Aanmelden 
is noodzakelijk. Via www.gilde-
haarlem.nl, gildewandelingen@
gmail.com of telefonisch, 06-
16410803 op werkdagen tussen 
09.00 en 10.00 uur en 18.00 en 
19.30 uur.

Musicalgroep Jakob speelt ‘Op 
zoek naar Judas’ in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.

(foto: Jeroen van Zijp)
Vincent van Amsterdam op ac-
cordeon in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

(foto: aangeleverd)
Concert Songs for You uit Bever-
wijk samen met Novum Canti-
cum uit Apeldoorn in de Vrede-
vorst kerk, Laan der Nederlanden 
152 in te Beverwijk, 20.00 uur. 

(foto: Raymond van Olphen)
Stadsschouwburg Velsen: Le 
Roux & D’anjou in ‘Echte Liefde’. 
Aanvang 20.15 uur.

2 JUNI
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein, tegenover de Vomar in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.

(foto: aangeleverd)
KunstFietsRoute in Castricum, 
ook zondag. Deelnemers: www.
kunst�etsroute.nl.

(foto: aangeleverd)
Basketballspektakel op het Nie-
lenplein in Heemskerk, 10.00-
17.00 uur. Info: www.basketball-
streetevent.nl.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Back 2 Hippie Market bij Villa 
Westend Velserbroek. Vang 12.00 
tot 20.00 uur. Toegang gratis. 
Zie ook www.villawestend.nl of 
www.launique.nl

Kunst in Spaarndam De Oude 
Kerk is het episch centrum van 
muziek en andere podiumkun-
sten. Van 12.00 tot 17.00 uur.

(foto: Annette van Dijk)
Kaeskoppenstad: beleef de histo-
rie in Alckmaer in De Oude Stad 
van Alkmaar, 12.00 tot 17.00 uur. 
Ook zondag. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-

▲

den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Film ‘Van Gesticht Duin en Bosch 
naar Landgoed Duin en Bosch’ in 
De Oude Keuken, 15.00 uur. 

Musicalgroep Jakob speelt ‘Op 
zoek naar Judas’ in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.

(foto: aangeleverd)
G-Disco in ontmoetingscentrum 
De Koe in Velserbroek. Van 19.30 
tot 22.00 uur.

3 JUNI
Vriendinnenvoetbaldag in het 
Rabobank IJmond Stadion. De 
dag begint om 09.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Open Tuindag bij buitenplaats 
Akerendam (t.o. NS statin van Be-
verwijk, Velserweg 20). Van 10.00 
tot 17.00 uur.

Eucharistieviering met optreden 
Byzantijns mannenkoor in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord. 
Aanvang 10.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaart met de Kon. Emma 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tour naar keuze om 13.00, 15.15 
of 17.15 uur.

(foto: Jan Koks)
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Maandelijkse 
rondleiding door huis en tuinen. 
Deelname 7,-. Aanmelden: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl. Start 
14.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Open dag in Gedenkpark Wester-
veld met wandelingen en lezing. 
Van 11.00 tot 15.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom.

(foto: aangeleverd)
Concert Little Breeze op Ruï-
ne van Brederode in Santpoort-
Zuid. Van 11.30 tot 13.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Kennemer Classic, �etstocht over 
65, 100 of 125 kilometer vanaf 
Fort aan den Ham in Uitgeest. In-
fo: www.kennemerclassic.nl. 

(foto: aangeleverd)
Back 2 Hippie Market bij Villa 
Westend Velserbroek. Vang 12.00 
tot 20.00 uur. Toegang gratis. 
Zie ook www.villawestend.nl of 
www.launique.nl

Kunst in Spaarndam De Oude 
Kerk is het episch centrum van 
muziek en andere podiumkun-
sten. Van 12.00 tot 17.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber.

Vlinderkindcafé, ontmoetings-
plek voor ouders van overleden 
kind. Ouders van overleden kin-
deren kunnen elkaar ontmoeten. 
Van 13.30 tot 16.00 uur. Zie ook 
mylifeblogs.nl/vlinderkindkcafe

(foto: aangeleverd)

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Verhaallezing: ‘Ook jij verdient 
het!’ bij Carmen de Haan, St. Rap-
haëlkerkje, Popellaan 1 Bloemen-
daal. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Musicalgroep Jakob speelt ‘Op 
zoek naar Judas’ in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Aanvang 14.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Gaudi Strijkkwartet in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

4 JUNI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

Start avondvierdaagse IJmuiden. 
Tot en met 7 juni.

5 JUNI
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Lotgenotengroep rouw in buurt-
huis De Brulboei, Kanaalstraat 
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 
uur. Deelname is gratis en vrijblij-
vend.

Repair Café in De Spil, Frans Hals-
straat 29 IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur. Toegang gratis. 

Lezing Studium Generale op het 
Gymnasium Felisenum met als ti-
tel ‘Geen nummers maar namen’. 
Van 15.30 tot 16.30 uur. Zaal is 
open van 15.15 uur. Toegang gra-
tis.

Brederode Dalton School Sant-
poort-Zuid loopt tot en met 8 ju-
ni de Avondvierdaagse

(foto: Marina Pronk)
Meditatief concert Eva Boon in 
monumentale pand aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bak-
kum, 19.30-21.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Publieksavond CALorie over de 
Elektrische Deelauto om 20.00 
uur in Wier&ga op het Bakkers-
plein in Castricum. 

6 JUNI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’ en ‘Loodsboten IJmui-
den’ van Arie van der Veer. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstellin ‘Waterwijs’ voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. Workshop knutse-
len van 13.30 tot 15.30 uur. Kos-
ten 1,50 bovenop de entreeprijs.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. 

Workshop: grenzen aangeven op 
het werk in het Oude Administra-
tiegebouw op het landgoed Duin 
en Bosch. Info: www.gingerhr-
consultancy.nl. 

(foto: aangeleverd)
Selma Ann Louis – de roadmo-
viemusical in Theater De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Met hoofd-
rollen voor Plien & Bianca en Ar-
jan Ederveen. Ook donderdag, 
vrijdag en zaterdag 20.15 uur en 
zondag 14.30 uur. 

7 JUNI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Rouwspreekuur in de rouwhuis-
kamer Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 
12 Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.

Circus Sijn in Velserbroek. Met 
hommage aan 250 jaar circus. 
Voorstelling begint om 19.00 uur. 
Zie ook www.circussijm.nl.
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IJmuiden - Op zondag 3 juni kun-
nen bezoekers weer een kijkje ne-
men op het Forteiland, dat onder-
deel is van de Stelling van Am-
sterdam. De overtocht wordt ver-
zorgd door de Koningin Emma 
vanaf de Kop van de Haven. De 
vertrektijden zijn 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Vanaf het eiland vaart 
de boot om 13.00, 15.15 en 17.15 
uur terug naar het vaste land. 
De Stelling van Amsterdam is 
een voormalige militaire verdedi-
gingslinie die op een afstand van 
10 tot 15 kilometer van het cen-
trum van onze hoofdstad ligt. De-
ze nog vrijwel intacte linie, aan-
gelegd in de periode 1880-1940, 
is een gesloten ring van dijken 
met dammen en sluizen van 135 
kilometer en 42 forten. Dit militai-
re stelsel, waarvan Fort IJmuiden 
de bewaker is, ligt grotendeels 
bijna onherkenbaar in de polders 
en maakt op het eerste gezicht 
niet veel indruk. Toch hadden de 
militaire strategen van toen veel 

vertrouwen in haar defensieve 
kracht. Die kracht ontleende de 
Stelling aan het water. Het hele 
buitengebied van de Stelling kon 
in twee dagen onder water wor-
den gezet. 
Deze inundatie hield de aanvaller 
en zijn geschut op voldoende af-
stand. Zou hij deze hindernis wil-
len nemen, dan werd hij in het 
onbeschutte buitengebied ge-
stuit door de kanonnen die in de 
forten en achter de dijken ston-
den opgesteld.
Na verloop van tijd heeft modern 
oorlogstuig de Stelling van Am-
sterdam overbodig gemaakt. De 
militaire status is echter pas in 
1963 o�cieel opgeheven. Geble-
ven is een uniek natuurgebied 
sinds 1996 onder bescherming 
van UNESCO Werelderfgoed.
Toegangskaarten voor de over-
tocht kosten 12,50 per persoon. 
Bestellen kan via  www.ijmuiden-
serondvaart.nl, 0255-511676 of 
aan boord. 

Publieksdag Forteiland

Man gewond na ruzie
op Planetenweg

IJmuiden - De politie heeft zater-
dagmiddag een 17-jarige jongen 
uit IJmuiden aangehouden we-
gens mishandeling van een 20-ja-
rige plaatsgenoot. Omstreeks 
15.00 uur wilde het slachto�er 
naar de kapper aan de Planeten-
weg in zijn woonplaats. Omdat 
hij nog niet aan de beurt was, be-
sloot hij buiten te wachten. Hier 
kwam de verdachte aanrijden op 
een scooter. Toen het slachto�er 
de verdachte erop aansprak zijn 
broertje te hebben mishandeld, 
sloeg de vlam in de pan. Er ont-

stond een gevecht waarbij het 
slachto�er een gebroken neus 
en een wond in zijn gezicht op-
liep. Het slachto�er verklaarde te 
zijn weggerend toen de verdach-
te een mes pakte. De politie kon 
de verdachte in de buurt van het 
incident aanhouden. Hij is in ver-
zekering gesteld. Het mes werd 
niet aangetro�en. Eventuele ge-
tuigen van de mishandeling wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie in IJmuiden, 
telefoon 0900-8844. (foto: Michel 
van Bergen)

‘t Mosterdzaadje
Vincent van Amsterdam 
en Gaudi strijkkwartet
Santpoort-Noord - Misschien 
wel de beste accordeonist van 
Nederland, Vincent van Amster-
dam. Op vrijdag 1 juni om 20.00 
uur treedt hij op in ‘t Mosterd-
zaadje. Geroemd en gelauwerd 
en de grootste promotor van de 
klassieke accordeon. Hij speelt 
een programma met werken 
van  Bach, Sweelinck, Tsjaikovs-
ky (oktober), Edvard Grieg (Hol-
berg Suite), Aulus Sallinen (Prelu-
de en Fuga) en Vladislav Solotar-
jav ( Chamber Suite).
Vincent van Amsterdam (1989), 
winnaar van de Dutch Classical 
Talent Award 2016, moet wel een 
kast vol prijzen hebben staan. 
Nu voor het eerst in ‘t Mosterd-
zaadje  te gast. Hij neemt het pu-
bliek mee naar het hoge noorden 
waar Grieg, Salinen en Solotar-
jov ieder in eigen stijl, hun a�ec-
tie met de natuur vertolken. So-
lotarjov schreef zijn muziek van-
uit een schuttersputje op de ijzi-
ge  vlaktes van Siberië en denkt 
terug aan de lie�ijke natuur thuis. 
Salinen vangt in klank de glinste-
ring van het maanlicht op de Fin-
se meren en Grieg laat de ma-
gie van de Noorse �orden horen. 
Van Vincent van Amsterdam zijn 
meerder cd-opnames gemaakt. 
Met zijn accordeon reisde hij op 
uitnodiging over de hele wereld, 
ook door China.
Aan het eind van het concert-
seizoen, al jartenlang vaste prik, 
komt het Gaudi Kwartet naar 
Santpoort. Op zondag 3 juni om 
15.00 uur zijn ze er weer. Vier fan-

tastische strijkers die uit liefde 
voor de kamermuziek en vriend-
schap met elkaar naast hun druk-
ke orkestbanen jaarlijks een 
nieuw programma instuderen. 
De leden van het Gaudi kwar-
tet zijn: Anita Jongerman - viool, 
Marjolein Canté - viool, Florin Ne-
greanu - altviool en Sander van 
Berkel - cello. Uitgevoerd worden 
Scarlatti (Concerto grosso no.3 ), 
Mozart (Kwartet No 14 in G major 
K387) en Britten (Simple Symp-
hony)  
Het kwartet nr. 14 wordt ook wel 
het ‘Lente kwartet’ genoemd en 
is in 1782 in Wenen gecompo-
neerd. Een van de zes kwartetten 
die Mozart opdroeg aan Haydn.  
Gaudi Kwartet maakte  een heel 
mooie cd gemaakt waarop alle di-
vertimento’s van en strijkkwartet-
ten van Mozart zijn opgenomen.
Het concert opent met een frisse 
Scarlatti en eindigt met de Sim-
ple Symphony van Benjamin Brit-
ten. Deze muziek is gebaseerd 
op stukjes muziek die de Engel-
se componist in zijn jeugd tus-
sen 1923 en 1926 op papier zet-
te. Het is qua opbouw meer een 
suite dan een symfonie. Britten 
herschreef in totaal acht vroege 
werkjes en bundelde ze tot vier 
delen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 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. (foto: Je-
roen van Zijp)

Little Breeze speelt op 
Ruine van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 3 ju-
ni geeft Little Breeze op de Ru-
ine van Brederode een concert 
waarin zij haar meest favorie-
te en mooiste liedjes ten gehore 
zal brengen. Little Breeze is een 
klein, relaxed en loungy akoes-
tisch trio bestaande uit Glenda 
Lems (Zang), Alex Ouwehand (Gi-
taar) en Ron Aarts (Bas). Het re-
pertoire dat dit trio brengt is zeer 
gevarieerd en bestaat uit muziek 
van verschillende artiesten, peri-
odes en genres. Denk hierbij aan 
muziek van Eva Cassidy, Michael 

Jackson, The Beatles tot aan mo-
derner werk van Sam Smith of 
zelfs Britney Spears of Lady Ga-
ga. Little Breeze speelt dit alles in 
een eigen versie wat voor een mix 
zorgt van een swingend jazzy ge-
luid tot aan ontroerende popbal-
lads. Deze keer met als gastmuzi-
kant drummer Gerard Asselman. 
www.littlebreeze.nl.
Het concert vindt plaats tus-
sen 11.30 en 13.00 uur. Reserve-
ren kan via www.hoenu.nl>regio 
Haarlem. De entree bedraagt 10 
euro. (foto: aangeleverd)

Van je hobby 
je werk maken
Velsen - Buurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-
Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals 
die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Al ruim 8 jaar is Jordy van Zaanen 
een bekend gezicht in Velserbroek, 
Driehuis en Santpoort in gemeen-
te Velsen. Naast het ondersteunen 
van de sportverenigingen geeft hij 
zelf sport TSO bij basisschool de 
Hoeksteen en organiseert hij we-
kelijks Sportmix op verschillende 
dagen in de dorpskernen Velser-
broek, Driehuis en Santpoort. Daar-
naast geeft hij ook nog één keer in 
de week Walking Footbal aan (be-
ginnend) dementerende ouderen 
op het voetbalveld van Onze Ge-
zellen. “De sport TSO op de Hoek-
steen was de eerste school waar 
op die manier in de pauze sport en 
spel aangeboden werd. Daarna is 
het ook uitgerold bij andere scho-
len. Met succes. Kinderen vinden 
het leuk, ze hebben wat te kiezen 
in de pauze. Bijkomend voordeel 
is dat er minder ruzies of con�ic-
ten zijn op het schoolplein. Ik doe 
zelf ook altijd enthousiast mee, dat 
vinden ze leuk en motiveert ande-
re kinderen om een volgende keer 
eens mee te doen.
,,De afwisseling in dit werk spreekt 
mij erg aan. Daarnaast is sporten 
mijn hobby, eigenlijk heb ik van 
mijn hobby mijn werk gemaakt, 
hoe gaaf is dat. Mijn doel is om 
zoveel mogelijk kinderen achter 
de schermpjes vandaan te halen. 
Ze letterlijk in beweging krijgen. 
Dat vind ik echt fantastisch. Zeker 
met kinderen. Die zijn zo goudeer-
lijk. Als ze iets leuk vinden hoor je 
het maar ook zeker als ze het stom 
vonden. De waardering van ouders 
vind ik prettig. Als je een compli-
ment krijgt over een sportevene-
ment word ik daar blij van. Daar 
doe je het voor. Het is belang-
rijk dat kinderen vanaf jonge leef-
tijd leren dat sporten gezond maar 
vooral leuk is. Kinderen laten op-
groeien met sport. Daarna is de 
kans veel groter dat ze later blijven 
sporten.’’
De Sportmix wordt altijd erg goed 
bezocht. Op maandag en vrijdag 
is hij meestal helemaal vol. Deze 
naschoolse sportactiviteit wordt 
aangeboden voor kinderen van 

groep 1 tot en met 4. Jordy: ,,De 
samenwerking met de verenigin-
gen is hierin erg belangrijk. In 4 of 
5 weken bieden we een bepaal-
de sport aan. De sportvereniging 
geeft zelf deze lessen. Zo hebben 
we een keer tuimelen gedaan. Dit 
is een vorm van judo en leuk voor 
de kleintjes want bij tuimelen mo-
gen ze met elkaar stoeien. Maar 
ook tennis, rugby, korfbal en voet-
bal is al voorbijgekomen. Echt een 
leuke manier om kennis te maken 
met een sport.” 
De doelgroep van Walking foot-
ball is een vreemde eend in de bijt. 
Waar Jordy voorheen alleen met 
kinderen werkte heeft hij sinds 2 
jaar wekelijks een groep senioren 
met een vorm van dementie. ,,Stel 
je voor dat je op die leeftijd weer, 
op een rustig tempo, kan voet-
ballen, dat is toch super. Heerlijk 
om met deze leuke groep buiten 
te kunnen sporten. Je ziet ze elke 
week weer genieten. We doen al-
tijd een warming-up en daarna een 
paar korte partijtjes op een klein 
veld. Er zitten zelfs twee oud prof-
voetballers bij. Bij slecht weer voet-
ballen we gewoon binnen. 
Dit voetballen is ontstaan van-
uit een mooie samenwerking met 
Onze Gezellen, Kennemerhart en 
SportSupport.’’ (foto: SportSup-
port)

Directeur Van Ling 
weg bij Velison Wonen
IJmuiden - Peter van Ling heeft 
na een dienstverband van 9 jaar 
besloten Velison Wonen te verla-
ten. Als gevolg hiervan is hij met 
ingang van juni niet meer als di-
recteur-bestuurder werkzaam bij 
Velison Wonen. Tot 1 oktober 2018 
blijft Peter van Ling aan Velison 
Wonen verbonden als adviseur 
van de Raad van Commissarissen.
Peter van Ling heeft, als directeur-
bestuurder van achtereenvolgens 
AWV Eigen Haard en Velison Wo-

nen, mooie volkshuisvestelijke re-
sultaten geboekt in Velsen, onder 
meer met diverse nieuwbouw-
projecten, duurzaamheidstrajec-
ten en de realisatie van woonzorg-
complex De Molenweid. Daar-
naast heeft hij een belangrijke bij-
drage geleverd aan de herontwik-
keling van Oud IJmuiden.
De taken van Peter van Ling wor-
den intern waargenomen totdat 
in de opvolging kan worden voor-
zien.

‘First ladies’ kampioen
IJmuiden - Het eerste damesteam van LTC De Heerenduinen is kam-
pioen geworden in de 2e klasse. Zij hebben hierin 21 punten behaald. 
Op de foto staan Nel Thijssen, Jenny de Ruyter, Wilma Kromhout, Din-
neke van de Merwe, Elly van de Ree, Marja van der Zwan, Gusta See-
gers en Loes Groenendaal. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.nl. (foto: 
aangeleverd)

Bazaar en open dag bij 
Baptistengemeente
IJmuiden - De Baptistengemeen-
te IJmuiden zet evenals vorig jaar 
de deuren wijd open voor ieder-
een uit de buurt, maar ook daar-
buiten. Ze willen er een gezel-
lige en feestelijke dag van ma-
ken. Voor de kinderen is er een 
springkussen, popcorn, suiker-
spin, schminken en je kunt kleine 
prijzen winnen bij het rad van for-
tuin. Dit is allemaal gratis (je krijgt 
hiervoor een strippenkaart). De 
inwendige mens wordt niet ver-
geten. Voor hamburgers en taart 

wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd. Ko�e, thee en fris zijn 
ook allemaal gratis. 
Tevens is er verkoop van kleding, 
speelgoed en een rommelmarkt. 
Dus wil je voor een klein prijs-
je leuke spulletjes kopen, dan 
ben je hier aan het goede adres. 
Om het feest compleet te ma-
ken is er ook live muziek. Dit alles 
vindt plaats in de Eemstraat 30 te 
IJmuiden, van 12.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www. baptistenijmuiden.
nl. (foto: aangeleverd)
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Omdat ik vanwege gezondheidsredenen moet stoppen met 
Wijkplatform Zee- en Duinwijk, zijn wij op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Het gaat om een vrijwilligersfunctie.
In Velsen zijn een aantal Wijkplatforms actief. Deze zijn in het 
leven geroepen door de gemeente Velsen om de kloof tus-
sen burger en gemeente te verkleinen.
In een Wijkplatform zitten wijkbewoners, allemaal vrijwilli-
gers, die niet alleen naar hun eigen straatje kijken, maar juist 
naar het grotere geheel. Plannen voor een wijk worden via 
een ‘helikopterview’  bekeken en aandachtspunten bespro-
ken met betrokken ambtenaren. 
Kijk voor meer informatie op www.wijkplatformsvelsen.nl/
zee-en-duinwijk. U kunt ook contact met mij opnemen via 
inadevos@kpnmail.nl.

Ina de Vos
Voorzitter Wijkplatform Zee- en Duinwijk

LEZERSPOST
Oproep nieuwe voorzitter 

Wijkplatform Zee- en Duinwijk

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Voorstellen bestuursleden
Citymarketing .IJmuiden
Om IJmuiden nog beter op de 
kaart te zetten, is de gemeen-
te Velsen sinds 2017 gestart met 
een zichtbare en spraakmaken-
de citymarketingcampagne. Er 
zijn commercials gemaakt en een 
mooi magazine, er is een websi-
te, er wordt sociale media inge-
zet en nog veel meer. Hiermee 
wil de gemeente Velsen huidige 
bewoners, bedrijven en bezoe-
kers behouden en nieuwe aan-
trekken. Omdat citymarketing 
niet alleen van belang is voor de 
overheid maar ook voor de cul-
turele sector en het bedrijfsleven 
komt er een nieuwe onafhan-
kelijke citymarketingorganisa-
tie waarin al deze partijen verte-
genwoordigd zijn. Een bestuur in 
oprichting is dit allemaal aan het 
voorbereiden.
In deze serie stellen we graag de 
bestuursleden aan u voor. Deze 
keer Bas Kuntz, ondernemer.

De gemeente Velsen heeft heel 
veel te bieden. Het bestaat uit ze-
ven kernen met ieder een geheel 
eigen identiteit. Het ligt aan de 
duinen en de zee, het heeft een 
vissershaven en is via het water 
de toegangspoort naar Amster-
dam. Het heeft een grote indu-
strie, een maakindustrie en sm-
artindustrie. Het heeft een inno-
vatieve MKB en is onderdeel van 
de Metropolitan Region Amster-
dam (MRA). De rust van de na-
tuur en de kleinschaligheid van 
de dorpskernen met de ontspan-
ning, vertier en sport geven ka-
rakter aan de regio. Tegelijkertijd 
zit Velsen op 15 min van Haar-
lem, 20 minuten van Schiphol 
en 30 minuten van Amsterdam 
met alles wat die te bieden heb-
ben. Wat kan een mens nog meer 
wensen van een woon- en werk-
omgeving?
Als je zoveel te bieden hebt en 
relatief zo weinig bekend bent in 
binnen en buitenland is een be-
tere pro� lering geen overbodige 
luxe. Hierbij maak je gebruik van 
wat je al hebt (IJmuiden is een 
bekende naam door de sluizen 
en Tata Steel) en zorg je dat je 

bekend maakt wat mensen nog 
niet weten. Gezien de diversiteit 
van de kernen, natuur en recre-
atie is het belangrijk dat we met 
een duidelijke boodschap naar 
buiten gaan, gedragen door alle 
inwoners van en bedrijven in Vel-
sen. Het bestuur van citymarke-
ting is daar een mooie afspiege-
ling van.
Als ondernemer, wonende in 
en werkend vanuit Santpoort-
Noord voel ik mij sterk verbon-
den met de regio. Mijn onder-
nemingen richten zich meer en 
meer op het nieuwe innovatie-
ve ondernemen, waarbij milieu, 
CO2 footprint, schone energie en 
circulariteit belangrijke uitgans-
punten zijn. Hierbij focus ik mij 
het liefst op de IJmondregio om 
zo een kleine bijdrage te leveren 
aan een beter en schonere regio. 
Als voorzitter van de Harddraverij 
Vereniging Santpoort en omstre-
ken mag ik met het bestuur ieder 
jaar het Dorpsfeest Santpoort or-
ganiseren. Ook hiermee dragen 
wij als bestuur met ruim 300 vrij-
willigers bij aan de cultuur, leef-
baarheid en plezier in de re-
gio. Daarnaast ondersteun ik het 
nieuwe bestuur van RTV Seaport 
om het dagelijks verhaal van de 
regio goed te laten zien en ho-
ren. Met de kennis uit al deze ac-
tiviteiten kan ik een heldere in-
breng geven in het citymarketing 
bestuur vanuit een van de kleine-
re kernen. Ik heb er zin in!

Rijen dik voor 
beste plaatsen 
nieuw seizoen
Velsen - Vorige week woensdag-
avond gaf Stadsschouwburg Vel-
sen een � ink opwarmertje van 
wat er in het nieuwe seizoen te 
beleven valt. Directeur Jacob 
Bron presenteerde op de hem ei-
gen humoristische wijze een ver-
rassend programma vol muziek, 
cabaret en zelfs internationaal ta-
lent. Via � lmpjes en gasten werd 
het publiek getrakteerd op wat 
komen gaat. En dat is heel divers 
en veelbelovend. Het was zeker 
een geslaagde avond te noemen 
want na a� oop stond het publiek 
rijen dik voor de verschillende 
verkooppunten in de foyer om de 
beste zitplaatsen voor Joep, Alex 
Klaasen, de Wëreldbänd of ander 
moois te scoren. Fernando La-
meirinhas was één van de perfor-
mers. (foto: aangeleverd)

(Huis)dier 
van de Week
IJmuiden - Het huisdier van de-
ze week is Isabel. Isabel is een ge-
steriliseerd poesje van ongeveer 
9 jaar oud. Isabel heeft altijd bui-
ten gewoond bij Ford Oranje en is 
nu op zoek naar een eigen huisje. 
Deze mooie dame kan met ande-
re katten. Honden en kinderen is 
zij niet gewend. Wie heeft de tijd 
en geduld om Isabel het vertrou-
wen in de mens weer te geven?   
Voor meer informatie over Isa-
bel en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken: bel met het 
Kerbert Dierentehuis aan de Hee-
renduinweg via 0255-515744. Het 
asiel is open van maandag tot en 
met vrijdag tussen 10.00 en13.00 
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur. Of kijk op www.dieren-
bescherming.nl, twitter:@dieren-
bescherming en Facebook.com/
dedierenbescherming.

Driedubbel genieten
bij jarige Meerplaats
IJmuiden - William Brands is dit 
jaar 25 jaar eigenaar van Visres-
taurant De Meerplaats. Reden 
voor een zeer smakelijk feestje 
dus. En het is nu driedubbel ge-
nieten want er is hard gewerkt 
om het de vele gasten nog meer 
naar de zin te maken.

In april is het grote restaurantge-
deelte drie weken dicht geweest 
voor een metamorfose. Het ge-
zellige restaurant heeft nu nog 
steeds die maritieme sfeer, maar is 
wel opener en lichter geworden. 
Met mooie zeekleuren, indirecte 
verlichting aangestuurd door de 
tijden van de zon en de maan, ge-
luiddempende vloeren en wan-
den en luxe nieuw meubilair, kun 
je hier zeer comfortabel genieten 
van sublieme visgerechten.
Om het 25-jarig jubileum te vie-
ren heeft chefkok Fred Nieswaag 
speciale maandmenu’s voor de 
vaste prijs van 25,25 euro samen-
gesteld. In juni is dat een menu 
met gebakken Noordzeetong van 
maar liefst 500 gram, uiteraard 
met vooraf een amuse en bij de 
Noordzeetong een compleet gar-
nituur, zoals u van De Meerplaats 
gewend bent. Voor trouwe gas-

ten is er nog meer goed nieuws: 
er komt meer variatie! Om dat te 
bereiken is de uitgebreide menu-
kaart iets ingekort en zal de kaart 
elke paar maanden vernieuwd 
worden. Dat betekent: nog meer 
seizoensvis als die op zijn best is, 
want alleen dan krijg je de lekker-
ste visgerechten op je bord. Vas-
te leverancier Jan Molenaar is al 
20 jaar met veel succes verant-
woordelijk voor de hoge kwali-
teit van de vis en schaaldieren bij 
De Meerplaats. Hij weet als geen 
ander wat de gasten bij De Meer-

plaats op prijs stellen. Momen-
teel zijn het de zeebaars, tonijn 
en tongetjes die heerlijk smaken, 
naast de Noordzeetong natuur-
lijk. Maar er wordt alweer met ho-
ge verwachtingen uitgekeken 
naar het seizoen van de platvis-
sen, zoals de schol. Die zijn in juli 
zeker op de kaart terug te vinden. 
Ga dus gauw ook eens driedubbel 
genieten bij De Meerplaats. Ont-
dek al het moois en lekkers en bel 
voor een reservering met 0255-
510806 of kijk op www.meer-
plaats.nl. (foto: aangeleverd)

Internationaal succes voor 
TVIJ in het Duitse Sörup

Alle deelnemers van TVIJ, 
Anouska Plas, Britt Klous, Joy 
van Keijzerswaard, Maaike 
Spring in ’t Veld, Romana Schu-
ring en Zoë Hekelaar hebben op 
zaterdag deelgenomen aan het 
individuele wedstrijden en op 

zondag aan de synchroon- en 
mixed synchroonwedstrijden. 
Dat alle springers goed voor-
bereid aan de start gingen, was 
overduidelijk want iedereen 
heeft het maximale laten zien 
van wat er in zat. Oftewel een 

100% score, beter had eigenlijk 
niet gekund. Vanzelfsprekend is 
een podiumplaats bij een der-
gelijk groot toernooi niet voor 
iedereen weggelegd, maar 
naast de verrassende individu-
ele � naleplaatsen voor Maaike 
en Joy, alsmede de synchroon� -
nale voor Zoë en Maaike, kreeg 
Romana het voor elkaar om 
twee gouden en een zilveren 
plak mee naar huis te nemen. 
Het weekend werd met een leuk 
feest afgesloten en de week er-
na moest TVIJ alweer acte de 
présence geven voor de laatste 
kwali� catiewedstrijd voor het 
Nederlands Kampioenschap.
Op zaterdag de 26e hadden 
de springers van TVIJ de laat-
ste mogelijkheid om een plek-
je te veroveren voor het NK in 
Ahoy Rotterdam en ook de-
ze wedstrijd ging weer verras-
send goed. Alle deelnemers die 
in Duitsland al de sterren van de 
hemel hebben gesprongen mo-
gen ook in Ahoy weer laten zien 
wat ze kunnen. 
De meeste daarvan zelfs voor 
beide onderdelen; individueel 
en synchroon. (foto: aangele-
verd)

IJmuiden - In het pinksterweekend is TVIJ met zes sporters en drie 
begeleiders afgereisd naar het kleinste dorpje dat je je maar kan 
voorstellen in Duitsland: Sörup. Hier vindt jaarlijks de Ostseepo-
kal plaats waar 250 deelnemers uit de omringende landen op af 
komen om een weekend lang hun kunsten op de trampoline te 
vertonen.

Onze Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen 
bestaat uit bewoners van 7 wooncomplexen 
in IJmuiden. Al jaren proberen we met WBV 
te onderhandelen over het feit dat hun ‘zui-
nige’ energie-levering (een WKO-systeem) 
veel te duur is. Met een contract wat ons 
verbind aan 1 energieleverancier en waar-
door we dus niet mogen overstappen naar 
een andere, worden we klem gezet. WBV is 
bij 5 van deze complexen naast de verhuur-
der ook de Energieleverancier. 
De kosten voor gebruik zijn laag. De vast-
rechtkosten zijn enorm hoog en in verge-
lijking met gas betalen we 60-80% Meer 
Dan Anders. Andere corporaties in Velsen 
en omgeving zetten in op samenwerking 
met huurders en verlaging van de energie-
rekening. WBV heeft na 5 jaren onderhan-
deling, een compensatie bedacht voor de 
allerlaagste inkomens, nl door huurverla-
ging. Maar nieuwe huurders en huurders/
kopers met iets meer inkomen, krijgen de-

ze niet. In de Prestatie-afspraken tussen ge-
meente, Huurdersraden en WBV stond vorig 
jaar: “Duurzaamheid: betaalbaarheid van de 
totale woonlasten is belangrijk bij verduur-
zaming van de huurwoningvoorraad, even-
als de bewustwording van en gedragsveran-
dering naar een lagere energierekening en 
gezonder woonklimaat”. Dit is in ons geval 
niet waar. Wij pleiten voor eerlijke prestatie-
afspraken! Als dit beleid niet verandert, ziet 
de toekomst er slecht uit voor huurders die 
te maken krijgen met dure verduurzaming 
via WBV.
BDVelsen is aangesloten bij Warmtegebrui-
kers.nl die namens 600.000 gebruikers de 
strijd aangaan tegen te hoge kosten van 
duurzame energie. Een megaclaim via de 
Consumentenbond ligt in onderhandeling. 
Zie ook www.bdvelsen.nl

Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen

LEZERSPOST

Oproep aan Woning Bedrijf Velsen: maak eerlijke 
prestatie-afspraken!

Goede presentatie 
slagwerkers Soli!
Velsen - Zondag 27 mei deed de 
slagwerkgroep van muziekver-
eniging Soli mee met een slag-
werkspektakel. Deze werd geor-
ganiseerd door muziekvereniging 
Liefde voor Harmonie uit Roelo-
farendsveen, die dit jaar 130 jaar 
bestaat. Met nog 2 andere slag-
werkgroepen uit de buurt, ston-
den er ’s middags ruim 40 slagwer-
kers klaar om beurtelings te laten 
horen en zien wat ze allemaal in 
huis hadden. De slagwerkers van 
Soli lieten samen met hun leer-
lingen een gevarieerd program-

ma  zien. Bijvoorbeeld dat je niet 
alleen met trommels muziek kan 
maken, maar dat je daar ook best 
stoelen en barkrukken voor kan 
gebruiken. De middag werd afge-
sloten met een gezamenlijk stuk, 
geschreven door Koen van Vel-
zen, dirigent bij Soli. Met een valse 
start, door een regenbui, werd het 
een hele gezellige en geslaagde 
middag. Lijkt het je leuk om met 
de slagwerkgroep van Soli mee 
te spelen, aarzel niet en kom eens 
kijken op de maandagavond! Zie 
ook www.soli.nl/slagwerkgroep. 

Velserbroek - Bij een bushal-
te aan de Velserbroekse Dreef in 
Velserbroek is dinsdagavond een 
man gewond aangetro� en. De 
man zou hebben gezegd dat hij is 
geslagen waardoor hij gewond is 
geraakt. Hij is met onbekend let-
sel naar het ziekenhuis gebracht. 
De politie heeft de zaak in onder-
zoek. 

Man gewond 
aangetroffen
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NIEUWS van de voetbalvelden

Stormvogels sluit seizoen 
af met periodetitel

Tegen United had trainer Sjaak 
Lettinga een groot aantal selec-
tiespelers vrijaf gegeven om hen 
rust te gunnen voor de nacompe-
titie met hun kleine en iets gro-
tere pijntjes. De eerste 10 minu-
ten was het aftasten geblazen en 
kwam Stormvogels niet verder 
dan een afstandsschot van Wa-
go Matitashvillie en schoot Je�rey 
Dwaalster van United op de paal. 
In minuut twaalf nam Stormvo-
gels de leiding door Brian Ezeoke, 
die een assist van Glenn Bruinsma 
bekwaam afrondde, 1-0. Halver-

wege de eerste helft werd door 
scheidsrechter Van der Vaart een 
drinkpauze ingelast en dat deed 
Rowan van Eijk hem persoonlijk 
heel goed: schoot Thomas Schol-
ten vorige week vanaf 45 meter 
op de paal, nu presteerde Van Eijk 
in de 29ste minuut het vanaf 55 
meter, dus vanaf eigen helft, de 
bal in het verlaten doel te schie-
ten, 2-0. 10 minuten later schoot 
Dwaalster keihard buiten be-
reik van doelman Sebastiaan de 
Lijzer op de lat. Toch wist United 
twee minuten voor rust de stand 

te verkleinen door Fouad Malou, 
die een voorzet van Dwaalster be-
kwaam met een subtiele boog af-
maakte en daardoor beide ploe-
gen liet rusten met een 2-1-stand. 
Binnen 10 minuten in de twee-
de helft stond een 5-1-voor-
sprong voor de IJmuidenaren op 
het scorebord: Wago M. rondde 
een voorzet van Bruinsma af, 3-1. 
Vervolgens een vrije trap van Bri-
an Ezeoke, die met het hoofd van 
invaller Leon Plug verlengd werd 
en voor de voeten van Fernando 
Alphenaar belandde, 4-1 en 5-1 
werd het door Ezeoke, die zich 
mooi vrij speelde na een assist 
van Wago M. In de 60ste minuut 
slaagde Sercan Ouzgun doelman 
De Lijzer bekwaam voor de twee-
de keer het nakijken te geven, 5-2. 
In de 67ste minuut was het uit-

eindelijk Alphenaar die na twee 
missers van collega’s zijn twee-
de doelpunt kon maken, 6-2. En 
opnieuw op aangeven van Wago 
M. maakte Ezeoke zijn hattrick en 
bracht daarmee de stand op 7-2.
Het slotakkoord was voor Wago 
M., die een voorzet van Alphenaar 
wist af te maken en de Haarlem-
se doelman Martin de Jong voor 
de achtste keer het nakijken gaf, 
8-2, de grootste uitslag dit sei-
zoen voor de Vogels.Stormvogels 
eindigde achter kampioen Zand-
voort op de tweede plaats met 56 
punten uit 24 wedstrijden en een 
doelsaldo van 74 en 27 tegen, de 
minste tegengoals in haar klasse. 
Dus zaterdag a.s. de nacompeti-
tiewedstrijd op het hoofdveld van 
SVIJ tegen Sporting Andijk. Komt 
allen!

IJmuiden - In de laatste wedstrijd van het seizoen heeft Stormvo-
gels een eclatante overwinning van 8-2 geboekt op United/DAVO 
uit Haarlem-Zuid. Zaterdag speelt Stormvogels in de nacompeti-
tie thuis tegen Sporting Andijk, een van de periodekampioenen 
in de derde klasse A. Dit duel wordt op het veld van SVIJ gespeeld 
omdat alle velden bezet zijn vanwege het 7 tegen 7-toernooi.

Velsen-vrouwen kampioen!
Driehuis - De vrouwen van RK-
VV Velsen hebben de titel ge-
pakt in de Tweede Klasse en ke-
ren na een jaar afwezigheid te-
rug in de landelijke Eerste Klas-
se. Het kampioenschap kwam 
een beetje als een verrassing 
omdat concurrent Winkel thuis 
wel zou winnen van het lager 
geklasseerde Limmen, zo was 
de verwachting. Winkel bleef 
echter steken op een gelijkspel 
terwijl Velsen uiteindelijk vrij 
eenvoudig van Hillegom won: 
4-1.

Dat Velsen moest en wilde win-
nen, werd vooral in de eerste helft 
duidelijk. Velsen was gretig, maar 
daardoor ook slordig. De vurige 
wens de wedstrijd naar de hand 
te zetten maakte het lastig voor 
de thuisclub rustig te blijven. Vel-
sen verdiende in de eerste mi-
nuut eigenlijk al een strafschop 
toen de benen van Thamar bij-
na onder haar lichaam vandaan 
werden geroeid. De verder pri-
ma leidende scheidsrechter vond 
het kennelijk nog wat te vroeg en 
gebaarde doorspelen. Een vroeg 
doelpunt zou Velsen direct in het 
zadel geholpen hebben, maar 
na de sterke openingsfase zak-
te de ploeg wat weg en probeer-
de het vooral uit de tweede lijn, 
maar de schoten van Thamar, Jo-

sé, Sylvana en Rona konden de 
sterke doelvrouw niet verontrus-
ten. Naarmate de eerste helft vor-
derde werd wel duidelijk dat Vel-
sen niet zomaar zou winnen van-
daag. Hillegom stelde aanvallend 
weliswaar teleur maar verdedi-
gen ging de bezoekers prima af. 
Kort voor rust begon Velsen meer 
aan te dringen. Een hoekschop 
van Sylvana draaide gevaarlijk in, 
maar raakte de kruising. Rona, die 
met dubbele dekking te maken 
had, brak op rechts sterk door. 
Het balletje opzij was prima, maar 
Sylvana ramde de bal snoeihard 
op de lat. In de blessuretijd  kraak-
te Velsen dan toch de stugge ver-
dediging van Hillegom. Daphne 
bereikte de wederom sterk spe-
lende Fee die haar voorzet licht 
getoucheerd zag door een ver-
dediger. De keepster was kans-
loos. 1-0.
Na rust speelde Velsen rustiger, 
greep Hillegom bij de keel greep 
en liet niet meer los. José, Thamar 
en Louiza waren heer en mees-
ter op het middenveld, waardoor 
linksachter Lisette continu kon 
opkomen om de aanval te ver-
sterken. Wat voor de hand lag ge-
beurde dan ook. Thamar bedien-
de Sylvana, die vanaf de hoekvlag 
een strakke voorzet a�everde. 
De ingekomen José kopte de bal 
schitterend in de lange hoek. 2-0. 

Velsen speelde verder een ge-
wonnen wedstrijd. Uit een hoek-
schop van Thamar viel de 3-0. De 
bal werd onfortuinlijk in het eigen 
doel gebokst door de keepster. 
Via ‘woman of the match’ Lisette 
werd het bijna 4-0, maar haar af-
standsschot (met haar chocola-
debeen) verdween net naast de 
paal. Later verklaarde Lisette met 
een grijns dat ze was gaan twijfe-
len of ze niet al die jaren gewoon 
linksbenig was geweest. 
De 4-0 kwam van de voet van 
Mandy, die een combinatie op-
zette met José op links en koel-
bloedig afrondde in de lange 
hoek. Bij deze stand geloofde Vel-

sen het wel en gunde Hillegom 
de kans op een eretre�er. Die viel 
dan ook vlak voor tijd. 4-1.
Na de wedstrijd was iedereen 
vooral opgelucht dat deze horde 
goed genomen was en niemand 
hield eigenlijk rekening met het 
kampioenschap. Aangezien Win-
kel-Limmen een half uur later be-
gonnen was, moest er gewacht 
worden op de uitslag. Het onge-
loof was dan ook groot nadat dui-
delijk werd dat Winkel gelijk had 
gespeeld waarmee Velsen kam-
pioen was. Zo trots als een pauw 
kwamen de dames de kleedka-
mer uit om de verdiende titel te 
vieren. (foto: aangeleverd)

VSV strandt in zicht van de haven
Velserbroek - Voor VSV leek 
in de uitwedstrijd tegen Texel 
richting een droomscenario 
te gaan. Concurrent SVW had 
verloren en VSV stond in de 
blessuretijd met 2-3 voor, zo-
dat handhaving een feit leek. 
Texel gooide vlak voor tijd 
echter roet in het eten, scoor-
de uit een scrimmage de 3-3 
en veroordeelde VSV hiermee 
tot de nacompetitie.

VSV kwam tegen Texel heel 
goed uit de startblokken en 
binnen no-time scoorde Rick 
Michielsen op aangeven van 
Bram Hillenaar de 0-1. VSV wist 
nog even het overwicht vast te 
houden, maar Texel trok daar-
na langzaam de wedstrijd naar 
haar toe. Na enkele kleine kan-
sen kregen zij uiteindelijk loon 
na werken en dit resulteerde 
in de 1-1. Daarna bleef voor-
al Texel de kansen houden en 
keeper Floris Serné moest vlak 
voor de rust al zijn talenten to-
nen om Texel tot twee maal toe 

van een score af te houden. 
Na de rust was VSV weer de 
bovenliggende partij, waarbij 
Rick Michielsen een ware plaag 
voor de verdediging was. Het 
was dan ook niet verwonder-
lijk dat hij na een fraaie actie de 
1-2 wist te scoren. In de ande-
re wedstrijd deed Alkmaarsche 
Boys ook haar sportieve plicht 
en was inmiddels in de uitwed-
strijd tegen SVW op 1-2 geko-
men. Met deze twee standen 
was handhaving voor VSV een 
feit. VSV maakte het zich hier-
na weer erg moeilijk want Haye 
Kamstra incasseerde met een 
domme overtreding zijn twee-
de gele kaart en kon met rood 
vertrekken. Gek genoeg putte 
VSV kracht uit deze situatie en 
wie anders dan Rick Michielen 
scoorde, met nog een kwartier 
te spelen, de 1-3. 
Als zo vaak dit seizoen maakte 
VSV weer de fout om achteruit 
te gaan lopen en daarmee lie-
ten zij Texel weer het spel dic-
teren. Door slecht uitverdedi-

gen van Twan de Zwart kon 
Texel de 2-3 scoren en vlak voor 
tijd herhaalde Tim Sewalt ook 
dit kunstje. Uit de daarop vol-
gende corner scoorde Texel de 
3-3. Texel rook haar kans want 
bij een overwinning was hand-
having voor hen weer een feit. 
VSV kreeg daardoor ook weer 
ruimte en als de scheidsrech-
ter consequent was geweest 
had hij de bal, na een over-
treding binnen de 16 op Bart 
Boogaard, op de stip gelegd, 
maar hij oordeelde anders. Na 
het eindsignaal stortte het hele 
team massaal uitgeput op het 
veld neer, want de bijna zeke-
re overwinning en dus handha-
ving was vooral door eigen toe-
doen door de vingers geglipt. 
Dit was een hele bittere pil, ze-
ker gezien het feit dat Alkmaar-
sche Boys SVW uiteindelijk met 
2-3 had verslagen. 
Het andere slechte nieuws was 
dat VSV 2 ook tot de nacom-
petitie werd veroordeeld. Met 
nog twee wedstrijden te spe-

len stonden zij twee weken ge-
leden met vijf punten boven 
de beruchte streep, maar de la-
ger geklasseerde ploegen haal-
de ineens de meest fantasti-
sche overwinningen en daar 
valt natuurlijk van alles over te 
vinden. Het resultaat van dit al-
les is dat VSV 2 zondag thuis te-
gen De Foresters 2 en de zon-
dag 1 thuis tegen Spirit speelt. 
De zaterdag 1 was al eerder tot 
de nacompetitie veroordeeld 
en de laatste wedstrijd tegen 
Robinhood was om des keizers 
baard en eindigde uiteinde-
lijk in een gelijk spel (2-2) met 
doelpunten van Raymond Ba-
rends en Justin Kunst. Zaterdag 
spelen zij de eerste nacompeti-
tiewedstrijd thuis tegen Zaan-
landia. 
Overall was er toch nog een 
winnaar te bekennen, want dat 
is de penningmeester van VSV, 
die door deze nacompetitie 
wedstrijden die niet ingecalcu-
leerde kantine-inkomsten kan 
bijschrijven. 

SVIJ MO15-2 kampioen
IJmuiden - Zaterdag 26 mei was 
het groot feest bij S.V.IJ. Het mei-
denteam MO15-2 is kampioen 
geworden in de derde klasse! 
De laatste wedstrijd speelden de 
meiden bij- en tegen - het team 
van V.V. IJmuiden. De beslissing in 
de competitie viel al eerder, maar 
de strijd om de titel werd in stijl 
afgesloten met een 1-6 overwin-
ning. Hierdoor is het team on-
geslagen en zonder enig verlies-
punt terecht kampioen.
Het team kende een zeer suc-
cesvol seizoen. Naast het beha-
len van de titel, werd eerder al 
de kwart�nale van het bekertoer-
nooi bereikt. Ook hebben de suc-
cessen ertoe geleid dat een aan-
tal nieuwe meiden zich hebben 
gemeld, waardoor volgend sei-
zoen met een brede selectie ge-
start kan worden.
8 en 9 juni is er voor de hele ver-
eniging nog een afsluitend eve-

nement. Er zal 24 uur lang ge-
voetbald worden door verschil-
lende teams. Daarnaast vinden 
er beide dagen diverse activitei-
ten plaats. Afgesloten door het 
spektakelstuk, de wedstrijd (oud) 
SVIJ tegen (oud) Telstar. De gehe-
le opbrengst van dit 24-uurs eve-
nement komt ten goede aan het 
W.F. Visserhuis.
De meiden kunnen daarna heer-
lijk tot rust komen en genieten 
van hun welverdiende vakantie. 
Eind augustus worden de voor-
bereidingen weer opgepakt. De 
sportieve ambitie voor volgend 
jaar is hoog, maar opnieuw zal er 
een hoop lol beleefd worden. Het 
is inmiddels duidelijk dat ze naast 
goed voetballen, ook een �ink 
feestje kunnen vieren.
Dank aan alle trouwe supporters, 
vaders, moeders, opa’s, oma’s. 
Meiden van S.V.IJ. MO15-2 gefe-
liciteerd!

Jeugdopleiding VV 
IJmuiden maakt stappen
Velsen - Het aantal jeugdleden 
van VV IJmuiden groeit nog steeds, 
dit jaar kunnen ze weer veel nieu-
we jeugdleden verwelkomen. 
Om naast de kwantiteit ook de 
kwaliteit te waarborgen is er de 
afgelopen maanden achter de 
schermen hard gewerkt door zo-
wel de jeugdcommissie als het 
bestuur van VV IJmuiden om de 
jeugdopleiding klaar te maken 
voor de toekomst. Om dit verder 
uit te werken is Edwin Eefting aan-
gesteld als Technisch Jeugd Co-
ordinator. Edwin is onder andere 
hoofdtrainer geweest bij VV Zwa-
nenburg en SV Spaarnwoude. Zijn 
primaire taak is het ondersteunen 
van de jeugdtrainers. Daarnaast 
zal hij een coördinerende rol ver-
vullen bij de bovenbouw (JO13 
t/m JO19). Met trots wordt ver-
meld dat Cor Varkevisser, oud pro-
fessional en momenteel keepers-
trainer van Telstar, aangesteld is als 
keeperstrainer van de jeugdselec-
tie elftallen. Hij zal al deze jeugd-
keepers wekelijks gaan trainen.
Als trainer voor de JO19-1 is Robin 
Ernest (in het verleden prof voet-
baller bij onder meer PSV en Hel-
mond Sport) aangesteld. Robin 
is afgelopen jaren onder ande-
re hoofdtrainer geweest bij de se-
lecties van SV Diemen en VV Rei-
ger Boys. Tevens is hij ook Hoofd 
Jeugdopleidingen geweest bij 
SVW’27 uit Heerhugowaard. Robin 
is in het bezit van TC1.
De JO19-2 wordt komend jaar ge-

traind door oud selectie spelers 
Patrick Eggermont en Melvin Dro-
ge. De JO17-1 door Jeroen Prins-
se, wie hem gaat assisteren wordt 
later bekend gemaakt, deze ge-
sprekken lopen nog. Jeroen heeft 
al meerdere taken binnen de ver-
eniging vervuld, waaronder die 
van Technisch Jeugd Coördinator. 
De JO15 zal worden getraind door 
Larssen de Haan en Jesse Eefting, 
naast het trainen van deze lichting 
maakt Larssen ook deel uit van de 
jeugdcommissie. 
De gesprekken voor de JO14 en 
JO13 zijn nog niet geheel afge-
rond, maar ze hopen deze trai-
ners op korte termijn te kunnen 
presenteren. De diverse standaar-
delftallen zullen komend jaar in 
de eerste klasse uitkomen en de 
doelstelling van VV IJmuiden is om 
elk jaar met meer teams op dat ni-
veau te voetballen. Mede door de 
komst van Roy Bell groeit het da-
mes- en meidenvoetbal bij VV 
IJmuiden ook explosief. Roy zal on-
derdeel uitmaken van de trainers-
staf van de meidenafdeling. Dat 
deze tak binnen de vereniging se-
rieuze vormen aanneemt blijkt wel 
uit het feit dat ze volgend seizoen 
maar liefs zeven meidenteams in-
schrijven. Te weten een MO19-
1, een MO15-1 en 2, een MO13-1, 
een MO11-1 en 2 en een MO9-1.
De keepsters worden wekelijks ge-
traind door Gerard Blanken, ook 
sinds jaar en dag betrokken bij de-
ze vereniging.

Bepaal jij de open dag 
van Telstar?
Velsen-Zuid - Een shoot out met 
de trainer, een meet and greet 
met de nieuwste spelers, alle hoe-
ken van het stadion ontdekken, in 
de photobooth met de selectie, de 
mooiste springkussens op het veld 
of vechten met een draak! Wat zijn 
jouw ideeën voor de open dag van 
Telstar?
Telstar is op zoek naar kinderen van 
8 tot en met 14 jaar die zitting wil-
len nemen in het open dag-comi-
té! Een maand lang kan je al jouw 
knotsgekke open dag plannen in-
sturen naar administratie@sctel-

star.nl. Van alle plannen worden de 
drie leukste uitgekozen. Deze win-
naars krijgen een plek in het co-
mité van de open dag en mogen 
daadwerkelijk meedenken en mee 
beslissen met de invulling van de 
open dag op zaterdag 14 juli in het 
Rabobank IJmond Stadion.
Vermeld altijd jouw naam, leeftijd 
en te bereiken e-mailadres bij je 
plannen. Je mag de gekste dingen 
verzinnen. Je mag het plan ook sa-
men met een vriendje of vriendin-
netje inleveren. Insturen kan tot 
vrijdag 8 juni.





18 31 mei 2018

Feestelijke heropening 
Rode Kruis-gebouw

Burgemeester Dales sprak tijdens 
zijn toespraak de volgende woor-
den: ,,Ik heb als doel de wereld 
een stukje mooier achter te laten 
en daarom voel ik me verbonden 
met de doelen van het Rode Kruis. 
Ik ben blij hier vandaag te zijn en 
vind het mooi hoe dit gebouw nu 
echt voor én door de IJmond is 
gemaakt.” Ook Rode Kruis IJmond 
voorzitter Mees Hartvelt zei een 
tevreden man te zijn en bedankte 
alle vrijwilligers, architect ir. Mark 
A. Peterson, Stolk Bouwmaat-
schappij, de Brandweer en ieder-
een die de verbouwing mogelijk 
heeft gemaakt. Joop van Burk, 
districtsvoorzitter Kennemerland, 
benadrukte nog eens hoe mooi 
het gebouw geworden is en hoe 

blij hij is dat er extra ruimte is ge-
komen voor de logistieke activi-
teiten van het district Rode Kruis 
Kennemerland.
De opkomst voor de feestelijke 
heropening van het gebouw in 
Velsen-Zuid was groot. Naast een 
�ink aantal vrijwilligers was ook 
een deel van het bestuur van Ro-
de Kruis Uitgeest en Rode Kruis 
Haarlem, een forse delegatie van 
de Brandweer aanwezig.
De afgelopen maanden is het ge-
bouw in Velsen-Zuid stevig onder 
handen genomen omdat na de 
fusie met de afdeling Beverwijk/
Heemskerk dringend een gro-
ter leslokaal en vergaderruimte 
nodig was. Verder is de afdeling 
IJmond het logistieke centrum 

geworden van het district Ken-
nemerland. De belangrijkste ver-
andering is daarom het toevoe-
gen van een vergroot leslokaal 
voor EHBO-cursussen en andere 
trainingen en workshops. Tussen 
ons gebouw en de garage van 
autobedrijf Schweitzer is een af-
dak geconstrueerd dat gelegen-
heid biedt voor het stallen van 
meerdere aanhangwagens. (fo-
to’s: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Op 25 mei werd het Rode Kruis-gebouw in Velsen-
Zuid feestelijk geopend. Na trotse toespraken van voorzitter 
Mees Hartvelt, burgemeester Dales en districtsvoorzitter Joop 
van Burk, kon iedereen de pas verbouwde vergader- en lesruimte 
van het Rode Kruis bewonderen.

Megadeuren zeesluis 
bijna op transport
IJmuiden - Kolossaal. Gigan-
tisch. Immens. Dit zijn geen over-
dreven kwali�caties voor de drie 
sluisdeuren van de nieuwe zee-
sluis IJmuiden. Met 72 meter zijn 
de deuren langer dan elke ande-
re sluisdeur ter wereld. 
Qua hoogte hoeven ze alleen in 
de deuren van de sluizen in het 
Panamakanaal hun meerdere te 
erkennen. Aan deze joekels van 
deuren wordt nu de laatste hand 
gelegd in Zuid-Korea voor ze op 
transport naar Nederland ko-
men. De productie van de deu-
ren gaat steeds in nauw over-
leg tussen de Nederlandse op-
drachtgevers en de Koreaanse 
uitvoerders. De deuren gaan ge-
zamenlijk naar Nederland en al-
le deuren passen op hetzelfde 
schip. 
Elke deur steekt aan de weerszij-
den zo’n 20 m uit. Het transport 
neemt, afhankelijk van het weer, 
14 tot 18 dagen in beslag en gaat 
niet via het Suezkanaal, maar via 
de traditionele route om de kaap 

van Zuid Afrika. Het Suezkanaal 
leidt tot teveel beperkingen voor 
dit transport. Het schip waarop 
de deuren liggen wordt bij aan-
komst gedeeltelijk afgezonken. 
Daardoor gaan de deuren drij-
ven en kunnen ze 1 voor 1 door 
de Noordersluis naar Amsterdam 
gesleept worden. In de Alaska-
haven worden ze afgemeerd aan 

de kade van het logistieke cen-
trum van OpenIJ. En dan kan het 
afbouwen beginnen. Het gaat 
daarbij om het aanbrengen van 
het hydraulische systeem en alle 
elektrische installaties. 
Na een testfase gaan ze terug 
naar IJmuiden, waar ze op hun 
plek in de deurkassen worden 
gevaren. (foto: Rijkswaterstaat)

Wandelingen en lezing

Zondag open dag in 
Gedenkpark Westerveld

,,Westerveld heeft alles onder 
één dak, van rouwkamers tot een 
prachtig gedenkpark met heel 
veel mogelijkheden”, vertelt Car-
la Bosua, directeur van  Wester-
veld. ,,Tijdens de open dag wil-
len we dat dan ook graag aan ie-
dereen laten zien. Bezoekers wor-
den rondgereden met ‘hop on 
hop o�’ golfwagens, die stoppen 
bij de aula’s, het rouwcentrum, de 
crematieruimte en op verschillen-
de plekken in het gedenkpark. Zo 
kan iedereen Westerveld op een 
laagdrempelige manier ontdek-
ken.’’
In het gedenkpark wordt onder 
meer de buitenaula gepresen-
teerd en krijgen bezoekers uitleg 
bij de ‘inspiratielaan’ waar monu-
menten en tuinaanleg te bewon-
deren zijn. In het horecapaviljoen 
staat een proeverij van catering-
mogelijkheden klaar. Voor kinde-

ren is er een speciale speurtocht.
Bijzondere bomenwandeling.
Tijdens de open dag vindt ook 
een bijzondere bomenwandeling 
plaats, geïnspireerd op Johan-
na Westerdijk. Zij was de eerste 
vrouwelijke hoogleraar van Ne-
derland. Onder begeleiding van 
wetenschapshistorica en Wester-
dijk-kenner Patricia Faasse lopen 
belangstellenden langs bijzon-
dere bomen in het gedenkpark 
en wordt onder meer het graf 
van Johanna Westerdijk bezocht. 
Voorafgaand aan de wandeling 
geeft Patricia Faasse een lezing 
in de begraafaula. De lezing met 
wandeling start om 11.00 en om 
12.30 uur.
Westerveld is een van de mooi-
ste Begraafplaatsen van Neder-
land. Daarom mocht Westerveld 
in 2010 ook als eerste begraaf-
plaats in Nederland toetreden 

tot de ASCE. Volgens deze pres-
tigieuze organisatie zijn begraaf-
plaatsen belangrijk als cultureel 
erfgoed. Andere leden zijn onder 
andere Moscowa in Arnhem, Père 
Lachaise in Parijs, Montjuic in Bar-
celona en Cimitero del Verano in 
Rome. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Begraafplaats & Crematorium Westerveld organiseert 
op zondag 3 juni van 11.00 tot 15.00 uur een open dag. Behalve 
een kijkje achter de schermen worden ook bijzondere wandelin-
gen georganiseerd, waaronder een bomenwandeling. Iedereen is 
van harte welkom!

Meisjes Franciscus
naar districtsfinale
IJmuiden - De meiden van 
groep 6B van de Franciscus-
school in IJmuiden doen het erg 
goed bij  het schoolvoetbaltoer-
nooi. Met nog geen één wed-
strijd verloren of gelijk gespeeld 
en maar 2 tegendoelpunten 
stapten zij vorige week woens-
dag zenuwachtig maar toch ook 
vol vertrouwen in de auto op 
weg naar Uithoorn, om de re-
giofinale centraal te gaan voet-
ballen.
Er stonden drie wedstrijden op 
het programma tegen scholen 
uit Amsterdam, Ouderkerk aan 
de Amstel en Almere. Het niveau 
was die middag toch wel andere 
koek dan bij voorgaande wed-
strijden. En ze kregen het zeker 
niet cadeau. Maar de meiden 
vochten voor wat ze waard zijn, 
en zo bleef het de eerste weds-
tijd 0-0. Ook de tweede wed-
strijd bleef, ondanks meerdere 
mooie kansen voor de Francis-
cus school, uiteindelijk 0-0. 
De meiden beseften dat het er-
op of er onder was, wilden ze 
nog een kans maken om te spe-
len in de districtsfinale. 
In de laatste wedstrijd wist Len-
ne zich vanaf het middenveld 
vrij te lopen en zorgde ze voor 
een 1-0 voorsprong. 
De meiden wisten dat, mede 
door een ijzersterke verdedi-
ging van Nina en Danique, ook 
zo te houden tot ze het eind 
signaal hoorden. Er braken nog 
even spannende minuten aan. 
Maar uiteindelijk komt het ver-
lossende woord: de Franciscus-
school eindigt als tweede en 
mag dus door naar de districts-

finale, die op 6 juni gespeeld 
wordt in Uithoorn.
Bij thuiskomst in IJmuiden wer-
den de meiden verwacht bij Van 
Es Catering aan de Zeeweg waar 

zij op een overheerlijk patatje 
met bijbehorende snack werden 
getrakteerd door de snackbarei-
genaar, om hun overwinning te 
vieren. (foto: aangeleverd)

Muziekvereniging Soli provincie-
winnaar Vereniging van het Jaar

De verkiezing, die dit jaar voor het 
eerst wordt gehouden, is een initia-
tief van de Rabobank, NOC*NSF, LK-
CA en Kunstbende en heeft als doel 
de kracht van sport- en cultuurver-
enigingen bij zoveel mogelijk Ne-
derlanders in de schijnwerpers te 
zetten. In 71 procent van alle Ne-
derlandse gemeenten deden ver-
enigingen mee aan de verkiezing.
In elke provincie is er een winnende 
vereniging in de categorie sport en 
cultuur. Begin september bezoekt 
de jury deze 24 verenigingen. Elke 
vereniging zal getoetst worden op 
thema’s als maatschappelijke im-
pact, duurzaamheid en betrokken-
heid. Op basis van het juryoordeel 
wordt er een top 3 gekozen. De 
twee winnende verenigingen wor-
den bekendgemaakt tijdens de Na-
tionale Sportweek in september en 
mogen daar hun prijs in ontvangst 
nemen.
,,Natuurlijk willen wij als eerste de 

winnende verenigingen van har-
te feliciteren”, aldus Tom van Kuyk 
van Rabobank Nederland. ,,De ver-
kiezing is een mooie manier om het 
verenigingsverhaal binnen de lo-
kale gemeenschap onder de aan-
dacht van een groot publiek te 
brengen. Verenigingen krijgen een 

steeds belangrijkere rol in de sa-
menleving. We zien dat ze meer 
gaan samenwerken met andere 
clubs, een maatschappelijke rol in-
nemen en druk zijn met thema’s als 
integratie en duurzaamheid. Ver-
enigingen dragen bij aan een ge-
zondere en sociale samenleving en 
dat mag gezien worden!”
Het winnende verhaal van Muziek-
vereniging Soli is terug te lezen op 
www.verenigingvanhetjaar.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Driehuis - Soli is bij de verkiezing van Vereniging van het Jaar 
winnaar geworden van de provincie Noord-Holland. De Velsen-
se muziekvereniging behaalde in de categorie cultuur het meeste 
aantal stemmen én de hoogste gemiddelde waardering.
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FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Back 2 Hippie Market bij Villa Westend
Met je voeten in het zand 
shoppen in Ibiza-sfeer
Velserbroek - Liefhebbers van 
retro en vintage, handmade, fa-
shion en fairtrade kunnen op 
zaterdag 2 en zondag 3 juni hun 
hart ophalen op de Back 2 Hip-
pie Market bij Villa Westend. Het 
strand aan de Westbroekplas 
staat dan vol met marktkramen 
waar leuke items te koop zijn.
Back 2 Hippie betekent twee da-
gen lang shoppen in Ibiza-sfeer, 
lekker eten, muziek luisteren, 
voetjes in het zand en genieten 
van de heerlijke ambiance die je 
van Villa Westend gewend bent! 
Bij de buitenbar zijn het hele 

weekend zomerse drankjes en 
cocktails verkrijgbaar. De food-
trucks van Villa Westend zorgen 
voor lekker hapjes. 
Kinderen kunnen zich laten 
schminken, zandkastelen bou-
wen, grote zeepbellen blazen of 
zwemmen in de Westbroekplas.
De Back 2 Hippie Market, die 
wordt georganiseerd in samen-
werking met Launique Events, 
is op zaterdag en zondag ge-
opend van 12.00 tot 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Zie ook 
www.villawestend.nl en www.
launique.nl. (foto: aangeleverd)

Gemeente Velsen doet aangifte 
tegen ingehuurde medewerker
Velsen - De gemeente heeft 
woensdag aangifte gedaan van 
fraude door een ingehuurde 
medewerker. Deze persoon had 
gemeentelijke belasting op zijn 
privérekening laten storten.
Een inwoner van Velsen kreeg, 
ondanks dat zij altijd kwijt-
schelding van de gemeente-
lijke belastingen kreeg, onver-
wachts te horen dat zij toch een 
bedrag aan belastingen moest 
betalen. Dat bedrag werd ge-

stort op de persoonlijke reke-
ning van betrokken medewer-
ker.
Omdat de vrouw de gang van 
zaken niet vertrouwde, wilde 
ze in beroep gaan tegen deze 
beslissing. Toen ze dit meldde 
aan de betrokken medewerker 
heeft hij het door haar gestorte 
bedrag direct weer op haar re-
kening teruggestort.
Inwoners moeten kunnen ver-
trouwen op de integriteit van 

de gemeentelijke medewer-
kers. Dit gedrag past daar niet 
bij. Daarom wordt er aangifte 
gedaan tegen deze persoon.
Het is niet bekend of er soort-
gelijke gevallen zijn geweest. 
Nader onderzoek moet hier 
meer duidelijkheid over ge-
ven. Als u denkt dat u hier ook 
mee te maken heeft gehad, 
neem dan contact op met de 
gemeente Velsen via telefoon-
nummer 140255.

Autobedrijf Stormvogels 
gaat all inclusive!

Is het Privé leasen altijd de juis-
te keuze. Dat blijkt lang niet van 
zelfsprekend. Privé lease kent ook 
aan aantal nadelen die in over-
weging genomen moeten wor-
den. Bijvoorbeeld de invloed op 
schadevrije jaren, die je na drie 
jaar meestal verliest. Het voortij-
dig verbreken van het leasecon-
tract kan een dure aangelegen-
heid zijn. Blijkt aan het einde van 
het contract dat u meer kilome-
ters heeft gereden dan afgespro-
ken, dan volgt er een nahe�ng 
voor de meer gereden kilometers. 
Het kopen van de door u gereden 
auto aan het einde van het con-
tract levert u meestal geen aan-
koopvoordeel op, u koopt de au-
to tegen de actuele marktwaarde. 

Het is belangrijk dit in de overwe-
ging mee te nemen bij het Privé 
leasen.  
Veel autokopers vragen zich af of 
er geen tussenvorm is tussen het 
kopen of privé leasen van een au-
to. Een vorm waarbij een stuk ze-
kerheid is gewaarborgd en waar-
bij er enige keuzevrijheid is zowel 
binnen de looptijd van het con-
tract als aan het einde daarvan. 
Nissan heeft voor deze doelgroep 
een passend alternatief bedacht, 
waarbij de nadelen van het ko-
pen of privé leasen van een Nis-
san veelal verdwijnen: all inclu-
sive!
De auto wordt ge�nancierd te-
gen een scherp rentetarief op ba-
sis van 48 maanden inclusief on-

derhoud. In deze 48 maanden 
rijdt u kilometervrij en is het on-
derhoud inbegrepen inclusief 
pechservice Europa tot 80.000 
km! Binnen deze looptijd is ex-
tra a�ossen mogelijk, alsmede 
de auto te wijzigen vanwege bij-
voorbeeld gezinsuitbreiding. Na 
48 maanden bent u eigenaar van 
de auto of staat er een klein rest-
bedrag open. U kunt zelf bepalen 
of u het restbedrag afkoopt, her-
�nanciert, de auto verkoopt of 
inruilt. ALL INCLUSIVE betekent 
een grote mate van zekerheid en 
�exibiliteit in het autorijden.
We kunnen concluderen dat het 
zeer zinvol is beiden vormen in 
overweging te nemen. De juis-
te keuze hangt af van een aan-
tal factoren die bij iedereen weer 
anders zijn. Bent u ook benieuwd 
naar deze twee manieren van au-
torijden, kom dan naar de IJmui-
derstraatweg 112 in IJmuiden. 
Het team van Autobedrijf Storm-
vogels rekent voor u graag het 
beste maandbedrag uit!

IJmuiden - Zaterdag 2 juni, van 
09.00 tot 16.00 uur, wordt op het 
Kennemerplein (tegenover de Vo-
mar) een rommelmarkt gehouden. 
De kramen zullen weer vol liggen 
met van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil verkopen 
kan een kraam huren. Bel voor infor-
matie of het huren van een kraam, 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende markten zijn op 25 augus-
tus en 15 september.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

IJmuiden - De tijd dat het kopen van een auto vanzelfsprekend 
was, is voorbij. Steeds meer autorijders wegen de keuze af tussen 
het kopen van een auto of het Privé leasen (huren). Veelal lijkt het 
een keuze tussen wel en geen zekerheid in de kosten van het rij-
den van een auto. Bij Prive lease heb je geen omkijken naar au-
toverzekering, wegenbelasting of onderhoud; je hoeft alleen te 
tanken.

Zaterdag 
G Disco
Velserbroek - Zaterdag 2 juni is 
de laatste  G Disco voor de vakan-
tie, in de discozaal van ontmoe-
tingscentrum De Koe in  Velser-
broek. Ook deze keer wordt het  
georganiseerd door vrijwilligers 
stichting ‘Ook Voor Jou’ in samen-
werking met Sociaal Wijkteam Vel-
serbroek. De discoavond begint 
om 19.30 uur en duurt tot 22.00 
uur en is voor mensen met een 
beperking vanaf 18 jaar. De toe-
gang bedraagt 2,50 euro, inclusief  
een alcoholvrije consumptie. Voor 
eventueel meegekomen begelei-
ding is de toegang gratis. Dj’s Rens 
en Jeroen verzorgen muziek waar-
op gedanst kan worden. Je kunt 
verzoeknummers aanvragen of 
een eigen cd met je lievelingsmu-
ziek meenemen.  Het belooft weer 
een erg gezellig feestje te worden. 
Voor mensen met een beperking 
is het lastiger om andere mensen 
te ontmoeten en een leuke avond 
uit te gaan,  nieuwe contacten 
op te doen, te dansen en nieuwe 
vrienden te  maken, vandaar dit 
initiatief. In het kader van de parti-
cipatiesamenleving zullen vrijwil-
ligers van Stichting ‘Ook Voor Jou’ 
en van ontmoetingscentrum De 
Koe ervoor zorgen dat de avond 
goed verloopt. Stichting ‘Ook Voor 
Jou’ is een kleinschalige zorgorga-
nisatie met twee vestigingen. In 
Velserbroek is de woonvorm ge-
zinshuis ‘Onder de Panne’ geves-
tigd waar zeven bewoners met el-
kaar wonen en leven als een gezin. 
Twee zorgouders, vier begeleiders 
en een klein aantal vrijwilliger ver-
zorgen de 24-uurs zorg binnen de-
ze woonvorm. Medio oktober/no-
vember komt er in het gezinshuis 
een kamer voor een bewoner vrij. 
Mocht er interesse zijn dan kun je 
contact opnemen met Wilma War-
denaar via 06-40804263 of per 
e-mail: gezinshuisonderdepan-
ne@gmail.com. Daarnaast is er in 
Krommenie lunchroom Tante Tee, 
waar mensen met een beperking 
die graag in de horeca werken, on-
dersteund door professionele be-
geleiding, aan de slag kunnen. De 
lunchroom is kleinschalig zodat 
de deelnemers zoveel als mogelijk 
alle voorkomende werkzaamhe-
den zelf kunnen uitvoeren. Meer 
informatie over de lunchroom is te 
vinden op www.tante-tee.nl. Meer 
informatie over de G-disco is te 
vinden op Facebook: ook voor jou 
disco en op www.stichting-ook-
voorjou.nl.

IJmuiden - Bent u iemand die 
graag wil praten over het ver-
lies van uw partner met mensen 
die weten waar het over gaat? 
Dan is de lotgenotengroep Rouw 
misschien iets voor u. Een klein 
groepje komt eens in de vijf tot 
zes weken bij elkaar om te praten 
en elkaar te steunen. Bent u geïn-
teresseerd, kom dan op dinsdag 5 
juni van 10.00 tot 11.00 uur naar 
Buurthuis de Brulboei. Meer we-
ten? Bel 06-83231221 of mail naar 
ehoekstra@swtvelsen.nl. Deelna-
me is gratis en vrijblijvend.

Lotgenoten-
groep rouw

Velsen besluit met nederlaag

Na de aftrap direct al een kans 
voor Velsen. Tim Groenewoud 
kwam door vanaf rechts maar zijn 
schot werd door doelman Jeremy 
Vrede bij de eerste paal gestopt. 
Vijf minuten later weer een moge-
lijkheid voor Tim, maar ook dit keer 
stond de doelman van Zeeburgia 
Velsens succes in de weg. Ook Zee-
burgia liet er geen gras over groei-
en en vrolijk combinerend werden 
de aanvallen opgezet op weg naar 
een Amsterdamse voorsprong. 
Over rechts kwam Jamil Held door 
en verraste Danny Does door ver-
woestend uit te halen en de bal 
via de paal binnen te schieten. 1-0. 
Zeeburgia was nu duidelijk de be-
tere ploeg en Velsen kwam steeds 
net even een stapje te kort. De spe-
lers van de thuisploeg vonden el-
kaar prima in de kleine ruimte en 
de handige Mouad Tissoudali sla-
lomde via het centrum richting 
Velsendoel. Met een stiftje werd 
Danny Does opnieuw gepasseerd: 
2-0. Velsen kwam niet verder dan 
enkele kleine mogelijkheden. Vlak 
voor rust schoot Mouad Tissoudali 
net naast na een ingooi van Jesse 
Pacuku. Met een schot van Mischa 
Plug (gestopt door de doelman) 
kwam de rust. 
Velsen startte de tweede helft met 
wat meer lef en druk op de tegen-
stander. Zo stuitte Patrick Castri-
cum na een steekbal van Rens 
Greveling op de Zeeburgia goalie 
die opnieuw goed redde. Even la-
ter was hij kansloos toen Joël Pan-
ka op de paal knalde na een hoek-
schop van Jesper Gutteling. Het 
zat even niet mee voor Velsen. 

Doelpunten vallen dan dikwijls 
aan de andere kant: bij een uitval 
van Zeeburgia werd de bal door 
Edwin Milton vanaf zo’n meter of 
vijftien snoeihard binnen gescho-
ten: 3-0. Zeeburgia bleek duidelijk 
e�ectiever dan Velsen. 
In de zestigste minuut einde-
lijk een prima aanval van Velsen. 
De pass van Patrick Castricum op 
Bastiaan Scholten was perfect en 
doelman Jeremy Vrede was kans-
loos: 3-1. Vijf minuten sloeg Zee-
burgia opnieuw toe. Een snelle uit-
val over links werd scherp voorge-

trokken en Jamil Held zorgde voor 
de 4-1. 
Kort daarna voorkwam Danny 
Does een grotere achterstand met 
een prima redding. Velsen zet-
te de laatste twintig minuten nog 
even aan terwijl Zeeburgia de teu-
gels wat liet vieren. Schoten net 
over (Rens Greveling en Jesse van 
de Meer) en de uitstekende Zee-
burgia doelman (inzet van Sebas-
tiaan Scholten) voorkwamen dat 
de stand voor Velsen wat draaglij-
ker werd. De laatste mogelijkheid 
was voor Tim Groenewoud na een 
prima pass van Rens Greveling. Het 
bleef 4-1 na een wedstrijd die toch 
wel een aantal kansen voor Velsen 
opleverde.
De e�ectiviteit van Zeeburgia gaf 
uiteindelijk de doorslag. Zo ein-
digde dit seizoen toch wel heel te-
leurstellend met een elfde plaats 
net boven de gevarenzone. (foto: 
Frans van der Horst)

Driehuis - Zondag stond voor RKVV Velsen de laatste wedstrijd 
van het seizoen op het programma, tegen Zeeburgia uit Am-
sterdam. Beide ploegen hebben zich twee weken geleden veilig 
gespeeld, dus deze middag is het een wedstrijd om des keizers 
baard. Het weer werkte ook niet echt mee om er een spannend 
geheel van te maken: op het kunstgras van Sportpark Midden-
meer loopt de temperatuur snel op tot zomerse waarden. Toch 
willen beide trainers het seizoen graag willen afsluiten met een 
overwinning. Dus…Goede presentatie 

slagwerkers Soli!
Velsen - Zondag 27 mei deed de 
slagwerkgroep van muziekver-
eniging Soli mee met een slag-
werkspektakel. Deze werd geor-
ganiseerd door muziekvereniging 
Liefde voor Harmonie uit Roelo-
farendsveen, die dit jaar 130 jaar 
bestaat. Met nog 2 andere slag-
werkgroepen uit de buurt, ston-
den er ’s middags ruim 40 slagwer-
kers klaar om beurtelings te laten 
horen en zien wat ze allemaal in 
huis hadden.
De slagwerkers van Soli lieten sa-
men met hun leerlingen een geva-
rieerd programma  zien. Bijvoor-

beeld dat je niet alleen met trom-
mels muziek kan maken, maar dat 
je daar ook best stoelen en bar-
krukken voor kan gebruiken. De 
middag werd afgesloten met een 
gezamenlijk stuk, geschreven 
door Koen van Velzen, dirigent bij 
Soli. Met een valse start, door een 
regenbui, werd het een hele ge-
zellige en geslaagde middag.
Lijkt het je leuk om met de slag-
werkgroep van Soli mee te spelen, 
aarzel niet en kom eens kijken op 
de maandagavond! Zie ook www.
soli.nl/slagwerkgroep. (foto: aan-
geleverd)

Bibliotheek ook aanwezig 
op Havenfestival
IJmuiden - De Bibliotheek is dit 
jaar aanwezig op het Havenfesti-
val IJmond, dat op 23 en 24 juni 
wordt gehouden op de Trawler-
kade. Met een stand vol boeken, 
3D-kleurplaten, voorlezen, prijs-
vragen en mooie verhalen zijn zij 
te vinden in de hal waar ook het 
Kunstencentrum Velsen staat.
Kom langs en win een mooie prijs 
met je ‘message in a bottle’, snuf-
fel lekker tussen de afgeschreven 
Toptitels en jeugdboeken en kom 
thuis met een goede vangst! Ook 
voor je stempelkaart ben je bij de 

stand van de Bieb aan het goe-
de adres voor een creatieve op-
dracht.
De medewerkers van de biblio-
theek kunnen je van alles vertel-
len over de activiteiten in de bi-
bliotheek van DigiTaal tot Boe-
kenpret. Want de Bibliotheek is 
veel meer dan boeken alleen!
Als je tijdens het Havenfesti-
val je inschrijft als lid van de Bi-
bliotheek, ontvang je een leu-
ke Spannende Boekenweek fris-
bee cadeau. Maar wees er snel bij, 
want op is op.
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Velsen-Zuid - Het was zaterdag, 
zoals voorspeld, bloedheet. Bij de 
start van het klootschieten van 
Full Speed, om 10 uur, was het 
nog prettig warm, maar een uur-
tje later liep iedereen te pu�en. 
Toch werd op deze laatste compe-
titiedag van het seizoen prima ge-
presteerd. Het team met Lia, Pe-
ter en Nico wist het parcours zelfs 
in slechts 61 schoten af te leggen. 
Op enige afstand volgden San-
der D., Sander B. en Rob met 70 
schoten. Derde werden Raymond 
en Jan G. (71 schoten) en vier-
de Sonja, Harm en Els (87 scho-
ten). Op zaterdag 2 juni volgt voor 
de klootschieters de afsluiting 
van het seizoen met een vrijblij-
vend wedstrijdje, gevolgd door 
een barbecue en dan de prijsuit-
reiking. De organisatie brengt de 
volgers begin september weer op 
de hoogte van het klootschieten. 
Info www.fullspeedsport.club of 
bel 0255-518648.

Klootschieten

Everybody dance now!

Dansauditie Gerald
van Windt bij Tata Steel
IJmuiden - Op zondag 27 mei hield topchoreograaf Gerald van Windt (Idols, Holland’s Got Talent, Everybo-
dy Dance Now en X-Factor) bij Tata Steel een auditie voor de spectaculaire theatershow die wordt georga-
niseerd voor het 100-jarige staalbedrijf in IJmuiden. Meer dan 20 meiden uit de regio namen deel aan de 
auditie. Vanaf 20 september (de dag waarop het staalbedrijf in 1918 is opgericht) wordt de theatershow 
negen maal opgevoerd voor in totaal 35.000 gasten.

Santpoort krijgt toch 
een muziektent
Santpoort-Noord - De gemeen-
te heeft onlangs de vergunning 
verleend voor een muziektent op 
het dorpsplein aan de Hagelinger-
weg. De muziektent komt er on-
danks bezwaren van omwonen-
den die vinden dat qua overlast 
de grens allang is bereikt. Met de-
ze vergunning vinden zij dat het 
plein is uitgegroeid tot een hore-
ca- en evenementenplein. Boven-
dien vrezen omwonenden dat de 
muziektent een ongewenste aan-
trekkingskracht heeft op hang-
jeugd met bijbehorende overlast.
Het college heeft geantwoord dat 
het plein een duidelijke centrum-
functie heeft en al jaren wordt ge-
bruikt voor diverse evenemen-

ten, zoals het Dorpsfeest, de in-
tocht van Sinterklaas en dergelij-
ke. In 2017 is in het bestemmings-
plan het plein al aangeduid als 
evenemententerrein. Daarbij wor-
den per evenement echter wel re-
gels gesteld aan de duur, het be-
zoekersaantal en de maximale ge-
luidbelasting. 
De plaatsing van een muziektent 
zal naar verwachting geen toena-
me van overlast opleveren. Door 
de centrale ligging en de trans-
parante omgeving zal het object 
minder gevoelig voor vandalisme 
en hangjeugd. Indieners van reac-
ties ontvangen een afschrift van 
de vergunning. Hiertegen kan nog 
bezwaar gemaakt worden.

Schoolwerkplaats
krijgt groen licht
Velsen - Stichting de Schoolwerk-
plaats krijgt groen licht voor een 
nieuwe basisschool op Algemeen 
Bijzondere Grondslag. De ge-
meente Velsen wees de aanvraag 
eerder af, omdat er niet voldoende 
leerlingen werden verwacht. Daar 
ging de stichting succesvol te-

gen in protest. Via de rechter heb-
ben zij bedongen dat de gemeen-
te opnieuw naar de aanvraag kijkt. 
Als ook de gemeenteraad akkoord 
gaat, mag de school per 1 augus-
tus 2019 beginnen. Later zal het 
hoe en waar bekend worden ge-
maakt door de stichting.

Plussen en minnen 
bij IJmond Werkt!
Regio - Over 2017 meldt IJmond 
Werkt! een positief resultaat. Zelfs 
zodanig dat de drie gemeenten 
gezamenlijk een bedrag terug 
ontvangen van 1.9 miljoen eu-
ro. De gemeente Velsen wil haar 
deel van dit bedrag, 857.625 euro 
bestemmen voor de reserve Par-
ticipatiewet. De begroting 2019 
en 2020-2022 is sluitend. Van-

af 2019 is er echter wel een ex-
tra gemeentelijke bijdrage nodig 
om de verwachte tekorten op de 
WSW te dekken. Samen met Be-
verwijk en Heemskerk wordt on-
derzocht hoe de uitvoering van 
deze sociale werkvoorziening en 
nieuw beschut werk in de toe-
komst �nancieel houdbaar kan 
blijven.

Velsen - Enkele jaren geleden is 
tijdens een bijeenkomst in de bur-
gerzaal van het stadhuis een kelk 
van de grote kroonluchters geval-
len. Daarop zijn alle kroonluchters 
in het stadhuis om veiligheidsre-
denen verwijderd. Inmiddels is er 
onderzoek gedaan naar restaura-
tie. De kroonluchters behoren tot 
het Cultureel Erfgoed. Besloten is 
nu om stapsgewijs tot restauratie 
over te gaan. Er wordt begonnen 
met een kleine kroonluchter uit 
de raadzaal. Dan wordt bekeken of 
restauratie haalbaar is en zo ja, dan 
wordt een plan van aanpak ge-
maakt en een inschatting van de 
kosten. Pas daarna wordt gekeken 
of restauratie van de kroonluchter 
uit de burgerzaal haalbaar is.

Restauratie 
kroonluchters

Velsen - Steeds vaker ontvangt 
de gemeente meldingen van 
bewoners over overlast in hun 
buurt. Omdat sommige meldin-
gen zwaar en urgent zijn, is er 
meer inzet nodig om dit goed op 
te pakken. Daarom wordt 51.000 
euro uitgetrokken voor een co-
ordinator zorg en overlast. Dit 
wordt gedekt uit het innovatie-
budget Sociaal Domein.

Coördinator zorg 
en veiligheid

Halve ton voor 
energietransitie
Velsen - De gemeente Velsen 
heeft in haar strategische agen-
da de ambitie uitgesproken dat 
zij voorop wil lopen in de klimaat-
adaptie (aanpassingen). Velsen 
wil kansen voor en met het kli-
maat benutten. Energietransi-
tie speelt daarbij een cruciale rol. 
Met energietransitie wordt be-
doeld dat het gebruik van fossie-
le brandsto�en wordt vervangen 

door duurzamere vormen van 
energie, zoals windenergie, zon-
ne-energie, maar ook vormen als 
warmtepompen, waterstof en ri-
othermie. 
De regering stelt geld beschik-
baar om hieraan mee te doen. 
Velsen heeft een aanvraag van 
50.000 euro gedaan om deskun-
dige mensen in te huren voor de-
ze energietransitie.

Groeneveen doet
eigen onderhoud
Santpoort-Noord - Tennispark 
Groeneveen, nabij station Drie-
huis, is toe aan groot onderhoud. 
Omdat de tennisvereniging ook 
aanvullende werkzaamheden 
wil uitvoeren, hebben zij de ge-
meente laten weten het onder-
houd zelf te willen laten uitvoe-
ren. De gemeente Velsen stelt het 
gehele bedrag dat hiervoor apart 
was gezet (165.000 euro) geheel 

ter beschikking van de vereni-
ging. De tennisvereniging zal in 
het vervolg structureel zelf on-
derhoud en eventuele vervan-
ging van de banen voor haar re-
kening nemen. Met dit gegeven 
is de huurovereenkomst tussen 
de club en de gemeente aange-
past, waardoor deze nu identiek 
is aan de andere drie tennisver-
enigingen in Velsen.

IJmuiden - Dinsdag 5 juni is er 
van 13.30 tot 16.00 uur weer een 
Repair Café in de Spil. Kom met 
uw elektrische apparaten en leer 
hoe u zelf een snoer kunt vervan-
gen. De vrijwilligers doen het u 
voor! Dit is het laatste Repair Café 
voor de zomerstop. Het gaat in de 
regel om kleine reparaties, voor 
grote wordt u doorverwezen naar 
de vakman. Het Repair Café is gra-
tis. Neem zelf de nieuwe materia-
len mee. Als het u uit komt kunt 
u een kleine bijdrage doen in de 
pot waarvan de kosten betaald 
kunnen worden. U wordt opge-
vangen door gastvrouw Marleen.

Repair Café
in de Spil

IJmuiden - Zaterdag 9 juni is er 
een gezellige rommelmarkt voor 
en door mensen met een verstan-
delijke beperking bij de Dwarslig-
ger aan Planetenweg 338 in IJmui-
den. Van 10.00 tot 17.00 uur. De op-
brengst is voor Soos de Babbelaar. 
Er zijn verschillende kramen met 
spulletjes. Ook is er een suikerspin- 
en popcornkraam, er zijn broodjes 
en drinken te koop. Er wordt een lo-
terij met mooie prijzen gehouden 
die wordt gesponsord door winke-
liers in IJmuiden. Draagt u het goe-
de doel een warm hart toe, ga dan 
zeker even langs op 9 juni. Voor in-
formatie: 06-15397401. 

Rommelmarkt

Maatschappelijk Speler 
van het jaar bij Telstar
Velsen - Wesley Zonneveld is uit-
geroepen tot de Pay2d Maat-
schappelijk Speler van Telstar. 
De keeper ontving hiervoor een 
award en een prepaid creditcard 
met een mooi bedrag van spon-
sor Pay2d. Veel spelers van Tel-
star voelen zich betrokken bij de 
maatschappelijke activiteiten van 
Telstar Thuis in de Wijk en zet-
ten zich daarvoor actief in. Het 

was daarom niet eenvoudig voor 
de jury om één speler uit te kie-
zen. Uiteindelijk viel de keuze op 
Wesley Zonneveld omdat hij dit 
jaar vele malen aanwezig was bij 
diverse programma’s. Bij Play-
ing for Success was hij regelma-
tig beschikbaar de interviewop-
dracht en de certi�ceringen. Hij 
was scheidsrechter bij de Telstar 
Street League en hij is ingezet bij 

clinics en Leven als een prof. Door 
een zware knieblessures was We-
sley Zonneveld niet in staat om 
het doel van de Witte Leeuwen 
te verdedigen. Hij heeft keihard 
gevochten om volgend seizoen 
weer �t te zijn en het is dan ook 
bewonderingswaardig dat hij 
naast zijn revalidatie zoveel tijd 
nam voor alle maatschappelijke 
activiteiten. (1963-pictures.nl)

Korf beste clubcateraar 
van Nederland
IJmuiden/Hilversum - Korf Ca-
tering is dinsdagavond uitge-
roepen tot Clubcateraar van 
het Jaar. Het bedrijf uit IJmui-
den dankt deze eer aan de 
sponsorlunch die het op He-
melvaartsdag verzorgde bij de 
play-offwedstrijd Telstar-De 
Graafschap. 
FOX Sports zendt jaarlijks dui-
zenden uren live sport uit. Hon-
derden mensen werken week 
in week uit met hart en ziel, 
van Groningen tot Limburg, 

in weer en wind en bij nacht 
en ontij aan onze uitzendin-
gen. Met één doel: sport op de 
best mogelijke manier in beeld 
brengen voor de abonnees van 
FOX Sports.
Dit lijkt de normaalste zaak van 
de wereld, maar dat is het ze-
ker niet. FOX Sports wil daar-
om graag uitgebreid stilstaan 
bij de inzet van alle facilitai-
re en productionele medewer-
kers die direct bij de program-
ma’s betrokken zijn. In Hilver-

sum vond dinsdagavond een 
feestavond plaats waarbij de 
winnaar bekend werd gemaakt 
van het FOX Sports TV-moment 
van het jaar. 
Naast deze hoofdprijs waren er 
ook prijzen te winnen in de ca-
tegorieën Talent van het Jaar, 
Studiomoment van het Jaar, 
FOX Sports Doc van het Jaar 
en Clubcateraar van het Jaar. 
In die laatste categorie was Tel-
star-cateraar Korf dus de geluk-
kige!

Reünie voor oud-leiding 
Wopsie Topsie
IJmuiden - Wopsie Topsie, on-
derdeel van Sportbond IJmuiden, 
bestaat al ruim 60 jaar en werd 
voor het eerst georganiseerd in 
1957. De organisatoren van dit 
eerste kamp waren onder andere 
de heer Lindhout, de familie Prins 
en de familie Kistemaker. Van de 
heer Lindhout zijn (ook) dit jaar 
de (achter)kleinkinderen als deel-
nemer en begeleiding meege-
weest. 
Vele Velsenaren zijn ooit als kind 
meegeweest, maar ook vele Vel-

senaren (en niet Velsenaren) zijn 
ooit als begeleiding of vrijwilliger 
mee geweest. Deze oud-leiding 
en vrijwilligers is van harte uitge-
nodigd voor een reunie op zater-
dag 23 juni in Velsen-Zuid, om sa-
men met hun te vieren dat deze 
mooie organisatie nog steeds be-
staat. 
Meer informatie via FB pagina 
Wopsie Topsie jubileum, wop-
sietopsie.nl of Ingrid Maas (06-
54632514). Aanmelden wordt op 
prijs gesteld! 
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Velsen-Noord - De avondvier-
daagse in Velsen-Noord wordt 
gelopen van maandag 18 juni 
tot en met donderdag 21 juni. In-
schrijven voor de 5 of 10 kilome-
ter  kan vanaf 4 juni bij Wijkcen-
trum de Stek aan de Heirweg 2. 
Deelname kost 6 euro (pin aan-
wezig).

Avondvierdaagse 
Velsen-Noord Avondvierdaagse

in Velserbroek
Velserbroek - Ook dit jaar orga-
niseert Dorpsvereniging Velser-
broek weer de avondvierdaagse. 
Van 12 tot en met 15 juni kan er 
elke avond om 18.00 uur worden 
gestart bij het Polderhuis. Dit jaar 
kan er weer gelopen worden voor 
de 5 en 10 kilometer. Op vrijdag-
avond wordt er gestart om 17.30 

uur voor de 10 km en om 18.30 
uur voor de 5 km. De kosten zijn 
5 euro per persoon. Aaanmelden 
kan via www.dorpsvereningvel-
serbroek.nl of op de avond zelf in 
het Polderhuis. Tot en met 11 ju-
ni 20.00 uur geldt de inschrijfprijs 
van 5 euro. Daarna kost deelna-
me 6,50 euro.

Maandelijkse rondleiding 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 3 juni is eenieder weer in de gelegenheid deel te nemen aan een leuke, informa-
tieve rondleiding door het huis en de tuinen van Buitenplaats Beeckestijn. Misschien wilt u, als regelmati-
ge bezoeker, toch wel eens meer weten over de historie van, en de bijzondere tuin aanleg op Beeckestijn? 
Geef u dan op via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Deelname kost 7 euro p.p. inclusief tentoonstellingsbe-
zoek. De rondleiding start om 14.00 uur. (foto: Jan Koks)

Dagje Funpop!
Velsen/Horst - Zaterdag heb-
ben 27 deelnemers van OIG-IHD 
samen met acht begeleiders een 
bezoek gebracht aan Funpop in 
Horst. Om 12.00 uur streek het 
gezelschap neer op het zonover-
goten festivalterrein om te ge-

nieten van optredens van Pater 
Moeskroen, Maan, Lange Frans, 
Yes-R, Danny Vera en Wolter 
Kroes. Ondanks de warmte gin-
gen de beentjes van de vloer en 
werden de heupen �ink los ge-
maakt en gingen veelvuldig de 

handjes in de lucht. 
Naast het muzikale geweld zijn er 
op Funpop ook een silent disco, 
diverse kermisattracties, een tat-
tooshop, een beweegpark en di-
verse straatartiesten. (foto: aan-
geleverd)

100 Daihatsu Copens 
voor poort van Tata Steel
IJmuiden - Zondagochtend ver-
zamelden 100 Daihtsu Copen-rij-
ders zich met hun auto’s voor het 
hoofdkantoor van Tata Steel. Dit 
was onderdeel van de eerste Dai-
hatsu Copen-bijeenkomst in Ne-
derland. De rijders zijn afkomstig 

uit heel Europa. 
Na het fotomoment voor het ju-
bilerende staalbedrijf (bestaat op 
20 september 100 jaar), maakte 
het gezelschap een stoomtrein-
rit over het terrein van Tata Steel. 
(foto: aangeleverd)

Mooie opbrengst voor 
Doula-project in Tanzania
Santpoort-Noord - Vorige week 
is een cheque van 6.076 euro 
uitgereikt voor het Doula-pro-
ject in Tanzania. Het geld is op-
gebracht door sponsoractivitei-
ten van Zonta Club Kennemer-
land Zuid, een serviceclub van 
actieve en ambitieuze vrouwen. 

Zonta komt op voor gelijke rech-
ten van vrouwen, biedt hulp aan 
kansarme vrouwen en stimuleert 
actieve deelname van vrouwen 
aan maatschappij en beroepsle-
ven. Sinds er eind 2014 een groep 
van 22 traditionele vroedvrou-
wen naar Mambo View Point, ge-
legen in de Usambara Mountains 
in Tanzania, is gekomen en om 
training gevraagd heeft, is er heel 
wat gebeurd. Liesbeth Heerink 
een gepensioneerd verloskundi-
ge uit Santpoort-Noord, heeft een 
prachtige training in elkaar gezet. 
De vrouwen worden getraind tot 
Doula wat ‘helpende’ betekent. 
De Doula gaat met de barende 

vrouw naar de dispensary, een lo-
kaal Moeder en Kind Centrum, en 
blijft bij haar als mentale onder-
steuning tijdens de bevalling. Te-
vens heeft de Doula tijdens de 
training geleerd om voorlichting 
te geven over allerlei onderwer-
pen op gezondheidsgebied. O�-
cieel mag een traditionele vroed-
vrouw geen (thuis-)bevallingen 
doen omdat zij hiervoor niet ge-
schoold is, maar in noodgevallen 
kan zij een baring op een hygiëni-
sche manier thuis begeleiden.
Begin 2017 zijn er drie Tanzani-
aanse geschoolde vroedvrouwen 
getraind, zodat zij nu de trainin-
gen kunnen geven. Tevens wordt 
er een nieuwe training ontwik-
keld over sexuele voorlichting 
aan scholieren. Er komen veel tie-
nerzwangerschappen voor en de-
ze meisjes mogen niet meer terug 
naar school. Ook volwassen man-
nen gaan voorgelicht worden 
over family-planning. (foto: aan-
geleverd)

IJmond - Op zondag 1 en zondag 
8 juli organiseren Tata Steel en 
PWN van 10.00 tot 12.00 uur weer 
een exclusieve natuurexcursie op 
het terrein van het staalbedrijf. 
Op een aantal locaties wordt met 
een boswachter van PWN een 
wandeling gemaakt door onder 
meer een natte duinvallei en een 
meer dan 100 jaar oud bos. Hoog-
tepunt van de natuurexcursie zal 
voor velen de locatie zijn waar op 
dat moment duizenden exem-
plaren van het hondskruid (zeld-
zame orchidee) in bloei staan. 
Een bezoek aan de kolonie oe-
verzwaluwen staat eveneens op 
het programma. Het terrein van 
Tata Steel herbergt veel bijzon-
dere planten en dieren, waaron-
der de zandhagedis, de nachte-
gaal en vlinders als de in ons land 
sterk bedreigde argusvlinder. Ta-
ta Steel geeft de natuur de ruim-
te en werkt samen met natuurbe-
heerder PWN aan het verder ver-
sterken van de natuurwaarden 
op het terrein en in de omgeving. 
Aanmelden kan via www.tatas-
teel.nl/natuurexcursie. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Daarom geldt een maxi-
mum van twee personen per aan-
melding. Minimumleeftijd is 12 
jaar. Aanmeldingen worden op 
volgorde van binnenkomst be-
handeld. De natuur op het ter-
rein van Tata Steel is live te volgen 
via www.tatasteel.nl/natuurweb-
cam. (foto: aangeleverd)

Natuurexcursies 
op terrein van 
Tata Steel

IJmuiden - Op 1, 2 en 3 juni speelt 
Oecumenische Musicalgroep Ja-
kob de musical Op zoek naar Ju-
das. Een musical die, zoals de titel 
al doet vermoeden, op zoek gaat 
naar het ware verhaal van Judas. 
Wie was hij? Waar kwam hij van-
daan? En was hij eigenlijk wel zo 
slecht als altijd wordt gedacht? 
Een enthousiaste groep van 30 
spelers heeft de afgelopen 14 
maanden hard gewerkt om een 
nieuw stuk op de planken te zet-
ten. Onder leiding van Gemma 
Selier, Henriëtte de Bruijn en Erik 
Warns voert de groep begin juni 
alweer haar negende musical op.
Bent u nieuwsgierig geworden 
naar deze musical vol diepgang, 
humor en prachtige muziek? Be-
stel dan nu uw kaarten op www.
musicalgroepjakob.nl of via een 
van de leden. Kaarten kosten 10 
euro voor volwassenen en 8 eu-
ro voor kinderen t/m 12 jaar. De 
voorstellingen in de Ichthuskerk 
aan de Snelliusstraat beginnen 
op 1 en 2 juni om 19.30 uur en op 
3 juni om 14.00 uur.

Musicalgroep 
Jakob speelt Op 
zoek naar Judas

Telstar Soccer Camps
Velsen-Zuid - Telstar organiseert 
in de zomervakantie twee Telstar 
Soccer Camps voor kinderen van 
6 tot en met 15 jaar. De kampen 
vinden plaats van maandag 23 
juli tot en met woensdag 25 juli 
2018 en van maandag 28 augus-
tus tot en met woensdag 30 au-
gustus. 
Alle trainingen in het Rabobank 
IJmond Stadion staan onder lei-
ding van gediplomeerde trainers 
van de Telstar Soccer Camps en 
vinden dagelijks plaats van 9.00 
tot 15.00 uur.
Voetbalontwikkeling en voetbal-
beleving staan centraal tijdens de 
Telstar Soccer Camps. Na a�oop 
ontvangen alle deelnemende 
kinderen hun eigen Telstar Soc-
cer Camps-tenue als herinnering 
aan drie dagen vol voetbalple-
zier. Inschrijven kan via www.sc-
telstar.nl/soccercamps. (foto: aan-
geleverd)

Rafael van der Vaart naar 
voetbalbeurs Telstar
Velsen-Zuid - Tijdens de voetbal-
beurs op zaterdag 16 juni is Ra-
fael van der Vaart te gast in het 
Rabobank IJmond Stadion. Hij 
wordt geïnterviewd door David 
Endt, die Van der Vaart goed kent. 
Leo Driessen komt met onder 
meer de vaste stamgasten Rinus 
Israēl en Jan Jongbloed voor een 
rechtstreekse uitzending van Ca-
fé NH Sport naar de beurs. Wie 

de verdere gasten zijn, dat blijft 
nog een verrassing. Er wordt uit-
gezonden van 10.00 tot 11.30 uur. 
De beurs wordt gehouden in de 
beide businessclubs van Telstar. 
Aanvang 9.30 uur, einde om 
13.00 uur. 
De toegang bedraagt 2 euro. Kin-
deren tot en met 12 jaar gratis. 
Zie ook www.voetbalverzame-
laars.nl.












