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Leven als een prof
IJmuiden - De SVIJ Voet-
bal School stond zondag in 
het teken van leven als een 
prof. Ruim 75 voetballers en 
voetbalsters in de leeftijd van 
7 tot en met 13 jaar werden 
ontvangen door Nigel Bou-
man, doelman van AJAX B1. 
De oud-SVIJ’er was even te-
rug om de deelnemers te  
vertellen dat je ook veel ple-
zier moet beleven aan het 
voetbal.
De ochtend stond in het te-
ken van een pittige training. 
Na de sportlunch, aangebo-

den en verzorgd door het be-
stuur van SVIJ, luisterde ie-
dereen ademloos naar het 
verhaal van Corina Dekker. 
Zij is de nieuwe trainster van 
het beloftenteam van Telstar. 
Zebra Uitzendbureau trak-
teerde iedereen op een ijsje 
van Bonasera.
Rond drie uur verzamelde ie-
dereen zich voor een heu-
se persconferentie met on-
der andere Dennis Haar, as-
sistent-coach van AZ. De 
deelnemers stelden hem de 
meest uiteenlopende vragen. 

Dennis vertelde over zijn sa-
menwerking met trainers als 
GertJan Verbeek, Dick Advo-
caat, Marco van Basten en 
John van den Brom en zijn 
dagelijkse trainingen met bij-
voorbeeld Ron Vlaar en Vin-
cent Jansen.
Na de persconferentie ver-
trokken de jeugdige deelne-
mers met een schitterende 
leren bal, een rugzak en een 
diploma met handtekeningen 
van Corina Dekker en Dennis 
Haar moe maar voldaan naar 
huis.

IJmuiden - 71 jaar na dato konden bezoekers van het Bunker Museum afgelopen week-
end een levensecht beeld krijgen van de verbeten strijd van de laatste dagen van de Twee-
de Wereldoorlog. Het historische evenement werd vormgegeven door zogenaamde re-en-
actors. (foto: Machiel Kraaij)

Levensecht rollenspel
IJRB redt catamaran-
zeilers uit Noordzee
IJmuiden - De vrijwilligers 
van de IJmuider Reddings-
brigade hebben zondagmid-
dag twee catamaranzeilers 
uit zee gered. De opvarenden 
waren van boord geraakt en 
hun catamaran werd door de 
wind meegevoerd richting 
het zuiden.
Een bewoner van een strand-
huisje zag rond 15.30 uur dat 
één van de opvarenden een 
vuurpijl afstak. Hij belde di-
rect met de reddingsbrigade. 
Vanuit de reddingspost kon-
den de catamaranzeilers met 
de verrekijker worden gesig-
naleerd. Er werd direct een 
boot van de IJRB de zee op-

gestuurd om de personen 
te redden. Deze boot was al 
aan het oefenen en was dus 
snel ter plaatse.
De eerste zeiler kon snel aan 
boord worden genomen. In-
tussen had de tweede op-
varende opnieuw een nood-
signaal afgestoken. Ook de-
ze zeiler werd opgepikt door 
de IJRB.
De catamaranzeilers wer-
den ongedeerd op het strand 
afgezet en de catamaran 
kwam uiteindelijk vanzelf op 
het strand terecht, ter plek-
ke opgevangen door ande-
re leden van de kustzeilver-
eniging.

Hobbelen over
meters loopplanken

IJmuiden - Wie op dit mo-
men inkopen wil doen op 
de Lange Nieuwstraat of het 
Marktplein, moet daar van-
wege de werkzaamheden 
meters hobbelige loopplan-
ken voor trotseren. Vooral 
ouderen en mensen in een 

scootmobiel of rolstoel heb-
ben moeite om hun favo-
riete winkel te bereiken. De 
aannemer doet er alles om 
om de overlast te beperken, 
maar in de praktijk is dat 
makkelijker gezegd dan ge-
daan. Nog even geduld!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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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 ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Aan de Trawlerkade staan 
veel panden die ons doen 
herinneren aan hardwerkend 
en ondernemend IJmuiden, 
zowel vroeger als nu. Een van 
de markante panden is het 
‘Frigo’ gebouw, dat al ruim 
een eeuw aan de ‘zuidzijde’ 
staat. De naam Frigo in be-
tonnen letters en een gevel-
steen met de tekst ‘Kanto-
ren der Vereenigde Koelhui-
zen en IJsfabrieken N.V.’ lich-
ten een tipje van de geschie-
denissluier op.
Maar het pand kent niet al-
leen een koel en ijskoud ver-
leden. Integendeel, het is 
in opdracht van de ‘Maat-
schappij tot beheer van 
Stoom Trawlers en andere 
Visschersvaartuigen’ in 1901 
gebouwd als smederij met 
pakhuis, magazijn, kanto-
ren en woning. Enkele tien-
tallen jaren later werd het 
pand overgenomen door de 
N.V. Vereenigde IJsfabrieken. 
Deze NV is voortgekomen uit 
onder andere de in 1897 ge-
starte kunstijsfabriek van de 
Firma Wed. S.J. Groen. Dit 
was de eerste kunstijsfabriek 
in IJmuiden.

Tot rond 1890 was het ‘buik-
jesvullen’ de manier om vis 
te conserveren. Op zee wer-
den de ingewanden er uit 
gehaald en de vis gevuld met 
zout. Later werd koeling ge-
bruikt om de vis te conser-
veren. In IJmuiden verrezen 
koelcellen, waarvoor ‘s win-
ters ijs uit de vijvers van Vel-
sense buitenplaatsen werd 
gehaald en ’s zomers ijs uit 
Noorwegen werd aange-
voerd. Rond de eeuwwisse-
ling kwamen de kunstijsfa-
brieken.
Door achteruitgang in de vis-
serij en concurrentie van an-
dere ijsfabrieken richtte de 
NV zich vanaf 1925 ook op 
koelopslag. Bestaande ge-
bouwen werden verbouwd 
tot koel- en vriesruimten. In 
1925 werd het pand aan de 
Trawlerkade als koelhuis in 
gebruik genomen. Naast vis 
werden steeds vaker groen-
ten en fruit opgeslagen. De 
aan- en afvoer vond plaats 
over de spoorrails die des-
tijds over de kade liepen. Tien 
jaar later werd koelopslag de 
hoofdactiviteit en werd de 
opslagcapaciteit verder uit-
gebreid. Vanaf 1942 heet het 
bedrijf ‘Vereenigde Koelhui-
zen en IJsfabrieken N.V.’ en 
sinds 1961 ‘Verenigde Koel-
huizen en IJsfabrieken Fri-
go N.V.’. In 1984 verhuist het 
bedrijf naar Utrecht. Daarna 
heeft onder andere de boter- 
en kaasgroothandel Kaptein 
het pand gebruikt.

Dialoogsessies van start
In gesprek over de 
Kracht van de IJmond
IJmond - Net als in 2012 
is Rabobank IJmond sa-
men met ondernemers, 
overheden, inwoners en 
organisaties bezig om de 
IJmond krachtiger en vita-
ler te maken. Het tweede 
onderzoek naar de Kracht 
van de IJmond moet lei-
den tot nieuwe initiatieven 
of het verbinden van be-
staande initiatieven om de 
regio economisch en so-
ciaal-maatschappelijk te 
versterken.

De Rabobank gebruikt ver-
schillende instrumenten om 
input te verzamelen voor 
het onderzoek, zoals enquê-
tes, interviews, dialoogses-
sies en lokale ledencafés. 
Maandag 30 mei vonden de 
eerste dialoogsessies plaats 
waarbij tientallen onderne-
mers en vertegenwoordigers 
van organisaties en overhe-
den aanwezig waren. Voor 
het economische deel is de-
ze avond ingezoomd op toe-
risme. De maakindustrie en 
de havens zijn hierna aan 
de beurt. Het sociaal maat-
schappelijke onderzoek richt 
zich op zorg & welzijn en wo-
nen & leefbaarheid.
De deelnemers aan de dia-
loogsessies werden in het 
Rabobank IJmond Stadion 
bijgepraat over de eerste be-
vindingen van het onderzoek. 
Daarna brachten zij de kan-
sen en uitdagingen voor de 
IJmond in kaart. ‘Iedereen 
heeft dromen en sommige 
daarvan zullen we met elkaar 
gemeen hebben. Die willen 

we samen verder uitwerken’, 
zei Daniël Mogendorff van 
adviesbureau Be Bright.
Tijdens de sociaal maat-
schappelijke sessie werd 
nog maar eens bevestigd 
dat de IJmond een prima re-
gio is om in te wonen, wer-
ken en recreëren. Het is wel 
van belang om in te spelen 
op maatschappelijke veran-
deringen, zoals de vergrijzing 
en vereenzaming. Eén van 
de ideeën was om in de wij-
ken meer ruimte vrij te ma-
ken voor gemeenschappe-
lijke huiskamers waar inwo-
ners elkaar kunnen ontmoe-
ten. Alle ideeën, genoteerd 
op gekleurde post-its, wor-
den meegenomen in het pro-
ject.
Opvallend was dat tijdens de 
eerste dialoogsessies direct 
verbindingen werden ge-
legd. ‘Ondernemers en orga-
nisaties uit alle delen van de 
IJmond zijn met elkaar in ge-
sprek gegaan en hebben ont-
dekt dat er in deze regio veel 
meer gebeurt dan ze dach-
ten’, aldus Ron Eman, direc-
teur Bedrijven van Rabobank 
IJmond. ‘Dat is een groot 
winstpunt, want het verbin-
den van bestaande initiatie-
ven is een belangrijke doel-
stelling van de Kracht van de 
IJmond.’
In juni vinden er diverse le-
dencafés plaats die in het 
teken staan van de sociaal 
maatschappelijke issues. Dat 
gebeurt op verschillende lo-
caties in de IJmond. Zie ook 
www.rabobank.nl/ijmond. 
(foto: Ron Pichel)

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 12 juni wordt er weer een 
rommelmarkt gehouden in 
de recreatiezaal van Velser-
hooft, Valckenhoeflaan18, te-
genover de speeltuin in Sant-
poort-Noord. 

Naast allerhande spullen 
worden er ook veel boeken 
verkocht voor een heel laag 

prijsje. De toegang is gratis. 
De zaal is geopend van 9.00 
tot 17.00 uur. De koffie staat 
klaar. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan AMREF/
Flying Doctors. Dit is een on-
afhankelijke organisatie, die 
zich inzet voor een betere ge-
zondheidszorg in Afrika. In-
lichtingen: Joop Jongeling, 
06-51511170.

Rommelmarkt 
in Velserhooft
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De Kennemerlaan Leeft maakt zich op voor vierde editie

Zomerfestival: feest voor iedereen
IJmuiden - Voor de vierde 
keer op rij zal van woens-
dag 20 juli tot en met zon-
dag 24 juli het Zomerfes-
tival IJmuiden ‘De Kenne-
merlaan Leeft!’ georgani-
seerd worden op en rond 
de Kennemerlaan in IJmui-
den.
 
Het idee voor het Zomerfes-
tival IJmuiden is ontstaan in 
2012. De vrijwillige organi-
satie wilde laten zien, dat als 
ondernemers, sponsoren, be-
woners en gemeente samen-
werken er echt iets mooi kan 
ontstaan op vele vlakken. Met 
de hulp van sponsoren is het 
ieder jaar gelukt om een ge-
weldig festival neer te zetten. 

Het Zomerfestival IJmuiden 
is na vier jaar uitgegroeid tot 
het grootste maatschappe-
lijk festival van IJmuiden. Al-
les wat IJmuiden uniek maakt 
is terug te vinden op het fes-
tival, zoals vis, cultuur en 
strand. De saamhorigheid 
onder de bezoekers is gewel-
dig te noemen; mensen die 
IJmuiden niet kennen, leren 
dat tijdens het Zomerfestival 
IJmuiden vanzelf. Voor deze 
editie staan er al een aantal 
activiteiten vast, waaronder 
zelfs een geheel nieuw on-
derdeel waar de organisatie 
beretrots op is.
 
Activiteiten
Dit jaar zal er in ieder geval 
weer een kindermiddag zijn, 
op woensdag vindt de Wie-
lerronde van IJmuiden weer 
plaats, de Rabobank IJmond 
Kortebaan is de traditie op de 
derde donderdag in juli, het 
beachvolleybaltoernooi op 
vrijdag, de ieder jaar terug-
kerende jaarmarkt van meer 
dan één kilometer lengte 
vindt plaats op zaterdag, sa-
men met het zandvoetvolley-
toernooi op het Kennemer-
plein en op zondag de food 
markt, welke ieder jaar weer 
voor een culinaire verrassing 
zorgt en inmiddels niet meer 
is weg te denken van het Zo-
merfestival IJmuiden.

 
Verenigingsmarkt
Nieuw dit jaar is de vereni-
gingsmarkt op vrijdag. Ie-
der jaar wordt het drukker 
en leuker op het grootste 
maatschappelijke zomerfes-
tival in de gemeente Velsen. 
Als organisatie zijn we hier 
uiteraard beretrots op. Net 
zo trots als dat vele vrijwilli-
gers dat zijn op hun vereni-
ging. Om die trots uit te stra-
len hebben we dit jaar op de 
vierde editie een nieuw on-
derdeel aan het Zomerfesti-
val IJmuiden toegevoegd: de 
Verenigingsmarkt op vrijdag 
22 juli 2016 van 17.00 uur tot 
20.00 uur. Verenigingen uit de 
regio krijgen via deze markt 
de kans om vanuit een gratis 
beschikbaar gestelde kraam 

of grondplek hun vereni-
ging onder de aandacht van 
de bezoekers te brengen. Dit 
is op deze manier niet alleen 
een prima moment om meer 
leden en vrijwilligers te wer-
ven, het is ook mogelijk om 
via demonstraties jouw ver-
eniging nog meer en extra 
te promoten. Uiteraard zullen 
we jouw vereniging niet al-
leen offl ine, maar ook online 
onder de aandacht brengen. 
Dit gebeurt via onze website 
en onze Facebookpagina met 
bijna 3.400 volgers. 

Wanneer jouw vereniging 
hiervoor belangstelling heeft, 
dan kan de vereniging zich 
gratis en eenvoudig op onze 
website inschrijven. Je treft 
het inschrijfformulier voor de 

verenigingsmarkt links in het 
menu onder de button In-
schrijfformulieren 2016, als 
je hier op klikt, vind je alle in-
schrijfformulieren en tevens 
het inschrijfformulier voor de 
Verenigingsmarkt.
 
Muziek
Net zoals voorgaande ja-
ren zal er ook dit jaar iede-
re avond live muziek zijn. De 
verschillende bands, DJ’s 
zangeressen en saxofonisten 
maken er iedere avond een 
waar feest van. Hoogtepunt is 
het gratis toegankelijke live-
optreden van Wolter Kroes, 
die samen met zijn 11-koppi-
ge band naar IJmuiden komt.

Sponsors
Ieder jaar weer lukt het de or-

ganisatie om het Zomerfes-
tival IJmuiden leuker en ge-
zelliger te maken. Zo’n mooi 
zomerfestival kan alleen tot 
stand komen door de mede-
werking van vele sponsors. 
En daar is de organisatie heel 
erg blij mee. Ook dit jaar is 
het mogelijk om bij te dra-
gen aan het succes van het 
zomerfestival in IJmuiden. Er 
zijn tal van mogelijkheden om 
het zomerfestival te onder-
steunen. Via de website van 
het Zomerfestival IJmuiden 
kunt u meer informatie hier-
over vinden.

Vrijwilligers
Het zomerfestival ‘De Kenne-
merlaan Leeft’ is met de editie 
van 2015 in één keer volwas-
sen geworden! Volwassen 
worden gaat echter met val-
len en opstaan, de juiste keu-
zes maken en goede men-
sen om je heen verzamelen… 
Daarom zijn wij voor 2016 op 
zoek naar jou om het zomer-
festival in goede banen te lei-
den. Doe jij mee met ons? Jij 
kan één van de vrijwilligers 
worden en je steentje bijdra-
gen aan het succes van 2016! 
Inschrijven gaat heel eenvou-
dig via de website van het Zo-
merfestival.

Inschrijven
Lijkt het je leuk om met een 
team van ongeveer 6 deelne-
mers een sportieve prestatie 
te leveren op het Zomerfesti-
val, maar je wilt ook genieten 
van gezelligheid? Dan kun 
je je nu inschrijven met een 
team voor het Beachvolley-
bal Toernooi op vrijdag 22 ju-
li of het Zandvoetvolley Toer-
nooi op zaterdag 23 juli. In-
schrijven kan via de website 
van het Zomerfestival.

Contact
Ben je ook enthousiast ge-
worden, wil je een bijdra-
ge leveren of sponsoren, dan 
kunt u alle relevante informa-
tie vinden op www.dekenne-
merlaanleeft.nl of bellen met 
Remco Glas 0653934504. (fo-
to: Erik Baalbergen)
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IJmond - Wat een drukte op 
de fietspaden, zondag tij-
dens de Rabobank Fietsdag 
in de IJmond. Maar liefst 
4500 sportievelingen stap-
ten op de fiets om een lek-
ker bedrag voor hun eigen 
club bij elkaar te trappen. 

Daarvan fietsten 600 mensen 
de IJmondroute van 55 kilo-
meter en de rest koos voor de 
25 kilometer boven of onder 
het kanaal. Het is het groot-
ste aantal deelnemers van de 
Rabobank Fietsdag ooit. Ra-
bobank IJmond stelde per 
vereniging maximaal 500 eu-
ro beschikbaar. Totaal is er 
50.000 euro bij elkaar gefietst 
door 190 verschillende vereni-
gingen uit de IJmond.  
Op de mooiste plekjes van 
de Zuidroute in Velsen wa-
ren stops. Molen de Zandhaas 
was zo’n tussenstop waar je 
niet alleen een stempel op je 
kaart kreeg, maar ook amu-
sement. ‘s Morgens was Trio 
Second Opinion druk met het 
vermaken van de vele fietsers. 
Met toepasselijke liedjes kre-
gen zij het fietsend team van 
Badmintonclub IJmond zover 
dat zij in polonaisestand scho-
ten. Het hele team viel op door 
het oranje tenue. ,,Vorig jaar 
wonnen wij nog de originali-
teitsprijs van 250 euro’’, zegt 
voorzitter Paul van de Keer. 
,,Dit jaar zijn we in het oranje 
omdat we net ons Oranjetoer-
nooi hebben gehad. Wij fiet-
sen met 40 leden en genieten 
elk jaar weer.’’
Iets verderop staan drie leden 
van volleybalvereniging Sma-

shing Velsen. Anouk, Mar-
got en Arnoud zien er uiterst 
sportief uit, strak in sportte-
nue, helmen op en met stoe-
re mountainbikes. Zij blijken 
de voorhoede te zijn van de 
volleyballers. Ook zij genieten 
van het groen van de eigen 
omgeving.
Op de pont richting Velsen 
staat zondagochtend een 
groepje senioren te trappe-
len van ongeduld om te be-
ginnen aan de Zuidroute. ,,De 
eigen omgeving kennen we 
nu wel’’, zegt een meneer uit 
Heemskerk. ,,Daarom gaan 
we nu eens naar Velsen.’’ De 
route wordt alvast doorgeno-
men en de knooppunten wor-
den op een memoblaadje ge-
noteerd. Eerst naar Velserbeek 
voor de start. En dat ze ook 
langs molen de Zandhaas en 
naar Spaarnwoude gaan vin-
den ze geweldig. 
,,Dat mooie weer is wat je wilt 
op zo’n dag’’, zegt een vrolij-
ke Ilse Moerkerk, Marketing & 
Communicatie van Rabobank 

IJmond. ,,Alle mensen zijn en-
thousiast over de nieuwe rou-
tes. We hebben ook dit jaar 
weer een hardloper en een 
wandelaar die de 25 kilometer 
doen. Ook zag ik een rolstoe-
ler voorbijkomen en iemand 
op een tandem. Mensen vin-
den de tussenstops ook heel 
leuk. Sommige mensen waren 
nog nooit in de Ruïne van Bre-
derode geweest. En aange-
zien het stempelen in de ruï-
ne was, zagen zij het voor het 
eerst. Leuk toch, wat er alle-
maal gebeurt op zo’n fietsdag. 
Gelukkig geen nare dingen, 
alleen een paar lekke band-
jes. Directeur-voorzitter Ja-
cob Klompien is met zijn zoon 
weer op de bezemwagen ge-
stapt om dat soort pechgeval-
letjes te verhelpen.’’
De Rabobank IJmond Fiets-
dag brengt mensen niet alleen 
bij elkaar en met elkaar in be-
weging, maar staat ook garant 
voor een heel welkome bijdra-
ge voor de clubkas van alle 
deelnemende verenigingen.

Recordaantal deelnemers Rabobank Fietsdag

Met z’n allen op de fiets

Nieuws in Woonagenda
Velsen - De nieuwe Woning-
wet heeft tot gevolg dat corpo-
raties nog meer gaan samen-
werken met gemeenten en 
huurders. Een van de belang-
rijkste onderdelen van de nieu-
we Woningwet is dat woning-
corporaties ook maatschap-
pelijk investeren en daardoor 
meer verankerd zijn in het 
volkshuisvestingsbeleid van de 
gemeente. Om dit te bereiken 
worden prestatieafspraken ge-
maakt over onder meer duur-
zaamheid, betaalbaarheid en 
doelgroepen. Gemeenten en 
corporaties zijn samen ver-
antwoordelijk voor een goed 
volkshuisvestingsbeleid dat 
is afgestemd op de inwoners. 
Aandachtspunt daarbij is de 
betaalbaarheid van de wonin-
gen. De gemeente vraagt van 
de gemeentes ook inzet bij 
schuldhulpverlening en voor-
komen van huisuitzetting. Als 
voorbeeld wordt gevraagd om 
sociale huurwoningen te ont-
wikkelen met een totale woon-
last van maximaal 550 euro 
per maand. De gemeente Vel-
sen staat terughoudend te-
genover de verkoop van soci-
ale huurwoningen waar veel 
(huur)vraag naar is. Bovendien 
vraagt de gemeente van de 
Velsen ook aandacht voor de 
woonwensen van mensen die 
niet in aanmerking komen voor 
sociale huur. Ook voor mid-
deninkomens moet geschikte 
huisvesting zijn om te komen 
tot betere doorstroming.

De gemeente Velsen heeft in 
de Woonagenda voor de pe-
riode 2017 tot 2025 een aan-
tal ambities vastgelegd. Daar-
bij is voor IJmuiden een rol 
weggelegd als stads voorzie-
ningencentrum. Daarvoor is 

de vernieuwing van IJmuiden 
hard nodig. Zeker omdat, vol-
gens de visie Kennisrijk Wer-
ken, IJmuiden kenniswerkers 
en studenten moet aantrekken 
die de groei en bloei van Vel-
sen mogelijk  maken. De ande-
re kernen behouden hun eigen 
dorpse karakter. Woningcor-
poraties krijgen de opdracht 
om sociale huurwoningen aan 
doelgroepen toe te wijzen voor 
een betere verdeling. Dat bete-
kent ook een veelzijdiger wo-
ningaanbod, met bijvoorbeeld 
stadswoningen zonder tuin, le-
vensloopgeschikte woningen, 
generatiewoningen en woon-
servicegebieden rondom ac-
comodaties. De diversiteit met 
meer geschikt aanbod voor 
doelgroepen moet zorgen voor 
de broodnodige doorstroming. 
Vanwege de vergrijzing en het 
feit dat mensen langer zelf-
standig moeten blijven wo-
nen zijn meer geschikte wo-
ningen nodig. Portiekflats en 
te kleine eengezinswoningen 
kunnen niet worden aange-
past voor deze doelgroep. Per 
wijk moeten knelpunten wor-
den bepaald en opgelost.  De 
Rivierenbuurt in IJmuiden zuid 
is zo’n wijk waar veel ouderen 
wonen in niet geschikte wo-
ningen en waar aanpassingen 
nodig zijn. De gemeente Vel-
sen gaat gebiedsanalyses uit-
voeren met alle betrokken par-
tijen en wil zo woonzorgarran-
gementen opstellen. In de Ri-
vierenbuurt wil men beschik-
bare gronden van de gemeen-
te bestemmen voor nieuw-
bouw van wonen met zorg. 
Andere doelgroepen die men 
(tijdelijk) wil huisvesten zijn 
statushouders en tijdelijke 
werknemers zoals arbeidsmi-
granten.

Allstars wint Van Delden 
Straatvoetbaltoernooi

IJmuiden - Organisator Pieter 
Geraedts van Van Delden Mo-
de toonde zich na afloop van 
het Henk van Delden Straat-
voetbaltoernooi zeer tevreden 
over het verloop. ,,Mooi weer, 
leuke en spannende wedstrij-
den, veel doelpunten en een 
uitstekende, sportieve sfeer’’, 
vat Pieter enthousiast dit een-

endertigste toernooi samen.
Zaterdagochtend, vanaf half 
tien tot rond een uur of zes 
in de middag konden vaders, 
moeders, opa’s, oma’s en be-
langstellenden niet alleen ge-
nieten van leuk voetbal maar 
er werd ook gestreden voor 
andere prijzen op het gebied 
van boardingvoetbal, pan-

na, balletje hooghouden (330 
keer!) en doelschieten.
Het commentaar bij alle wed-
strijden werd, zoals inmiddels 
gebruikelijk, verzorgd door de 
bekende Frank Snoeks. Maar 
ook de jury die de prestaties 
van de deelnemers moest be-
oordelen, bestond uit bekende 
namen zoals Heinz Stuy, Ruud 
Geels en Piet van der Kuil.
In de loop van de middag 
werd duidelijk dat de jongens 
van Stormvogels op de derde 
plaats zouden eindigen en was 
het wachten op de finalewed-
strijd tussen Bloemendaal en 
de jongens van Allstars.

Een spannende wedstrijd die 
tenslotte eindigde in een ge-
lijke stand, 4–4, waarna straf-
schoppen voor de beslissing 
moesten zorgen. De jongens 
van Allstars hielden daarbij het 
hoofd het meeste koel en wis-
ten er met de bokaal voor de 
eerste prijs vandoor te gaan.

Velserbroek - De Rozen-
beek bestaat dit jaar 25 jaar, 
dat betekent 25 jaar leerlin-
gen en leerkrachten die el-
kaar inmiddels misschien al 
jaren niet meer gezien heb-
ben. Tijd om hier verandering 
in te brengen. Op vrijdag 24 
juni organiseert De Rozen-
beek op locatie Floraronde 
van 19.00 tot 22.00 uur een 
schoolreünie voor leerlingen 
en leerkrachten. Dus als je 
zin hebt om weer eens gezel-
lig met iedereen bij te kletsen, 

kom je ook. Je kunt je aan-
melden via reunie@derozen-
beek.nl. De entree bedraagt 
5 euro. Mocht je een talent 
hebben wat je deze avond 
graag deelt op het open po-
dium (zang, dans, voordracht, 
goocheltruc enz.), vermeld dit 
dan even bij de aanmelding, 
dan is het podium voor jou. 
Tip: neem je oude schoolfo-
to mee, dan kan je zien hoe 
iedereen er toen uitzag. Tot 
ziens op 24 juni op De Ro-
zenbeek.

Reünie bij De Rozenbeek

www.lijfengezondheid.nlwww.lijfengezondheid.nl
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Intertoys De Ballon op 
dezelfde voet verder
Santpoort-Noord - Vrij-
dag en zaterdag is het feest 
bij Intertoys De Ballon aan 
de Hoofdstraat, want Sjoe-
rd Kolkman is sinds 30 mei 
de nieuwe eigenaar. Als tien-
jarig jochie kwam hij al in 
de bekende speelgoedzaak 
De Ballon, toen nog geves-
tigd aan de Hagelingerweg. 
Hij kwam zijn zus die vaste 

kracht in de winkel was graag 
helpen. Inmiddels werkt hij al 
heel wat jaren als bedrijfslei-
der in De Ballon.
Voormalig eigenaar Kees Jan 
heeft eind mei met alle ver-
trouwen het stokje overge-
dragen aan Sjoerd. ,,We gaan 
gewoon op dezelfde voet ver-
der’’, aldus een blije Sjoerd. 
,,Dit is een geweldige speel-

IJmond - Vanaf vrijdag 3 ju-
ni kunnen geïnteresseerden 
zich inschrijven voor de He-
liolympics. De Heliolympics 
is een 14-daags sportevene-
ment dat Heliomare organi-
seert om sporten met een be-
perking te promoten.
Wie je ook bent of wat je be-
perking ook is, Heliomare ge-
looft dat er voor iedereen 
een passende sport of be-
wegingsactiviteit mogelijk is. 
Op diverse plekken in Noord-
Holland kan men van 22 sept 
t/m 6 oktober kosteloos deel-
nemen aan activiteiten als 
suppen, zeilen, wandelen, 
tennis, boccia, klimmen, at-
letiek en diverse zaalsporten. 
De Heliolympics vindt plaats 
op diverse locaties in Noord-
Holland. Het evenement staat 
in het teken van overwinnin-
gen behalen, teamspirit, het 
verleggen van grenzen en 
vooral plezier maken! Twee-
duizend kinderen, jongeren 
en volwassenen met een be-
perking hebben de mogelijk-
heid om op een inspireren-
de manier diverse sporten te 
ontdekken.
Niet alleen cliënten, patiënten 

en leerlingen van Heliomare 
zijn van harte welkom om aan 
een of meerdere activiteiten 
deel te nemen. Iedereen met 
een beperking is welkom! Wil 
je ervaren welke sporten pas-
sen bij jouw wensen en mo-
gelijkheden? Geef je dan op 
via www.heliolympics.nl.
Particulieren en bedrijven 
kunnen fan van de Heliolym-
pics worden en zo dit evene-
ment tot een succes maken. 
Meer weten? Kijk op www.
heliolympics.nl of bel 088-
9208288.

goedzaak. In de afgelopen 18 
jaar heb ik veel geleerd van 
Kees Jan. Ik sta er niet alleen 
voor, want ik heb een fantas-
tisch team om me heen en 
mijn vriendin Paulien helpt 
met de administratie.’’
Voor alle belangstellenden 
is er vrijdagmiddag vanaf 
17.00 uur een gezellige bij-
eenkomst. Zaterdag wordt 
het ook feest in Santpoort-
Noord. De bekende Inter-
toys olifant Toy Toy komt dan 
een feestelijk bezoekje bren-
gen aan de Hoofdstraat. Aan 
de kinderen reikt hij ballon-
nen en een klein presentje 
uit. Voor de eerste 50 beta-
lende klanten in de winkel is 
er een goedgevulde tas met 
leuke spulletjes. 

Intertoys De Ballon is een 
zeer ruime speelgoedzaak. 
Op 380 m2 winkelvloer is 
werkelijk alles te vinden wat 
klein en groot tegenwoordig 
bezig houdt. Van zwembad 
tot interactieve Lego-pop-
petjes. En heeft Intertoys De 
Ballon het niet op voorraad, 
dan kunt u het bestellen. 
Want ‘nee’ wordt nooit ver-
kocht bij Intertoys De Ballon. 

Originele Thaise 
massage in luxe sfeer
IJmuiden - Aan de Kenne-
merlaan 36 is Pring met haar 
zus Tia begonnen met De Thai 
Massage, een luxe massage-
salon. Hier worden origine-
le Thaise massages gegeven, 
die kunnen worden aangepast 
aan persoonlijke behoeften 
en eventuele klachten. Thaise 
massages maken het lichaam 
weer soepel en lenig. Onder-
deel van de Thaise massage is 
het rekken en strekken van het 
lichaam. Ook wordt drukpunt-
massage toegepast.
Wie voor het eerst voor een 
Thaise massage komt wordt 
voorzichtig behandeld, want 
een Thaise massage is een 
stevige behandeling die je niet 
zomaar aankunt.
Bij De Thai Massage kun je 
ook kiezen voor meer ontspan-
nende massages, met olie, of 
een heerlijk warme, Thaise 
kruidenstempelmassage, met 
sauna. Ook voet(reflex)mas-

sage is een mogelijkheid. De 
Thai Massage is prachtig in-
gericht in Oosterse sferen. Bij 
binnenkomst ervaart men di-
rect al de rust. 
Pring heeft haar opleiding bij 
Siam Thai Wellness gevolgd, 
waar zij enkele jaren werk-
zaam is geweest. Haar zuster 
Tia is inmiddels net zo ervaren.
Heeft u lichamelijke klach-
ten zoals aan de rug, nek of 
schouders, regelmatig hoofd-
pijn of veel stress of bent u toe 
aan ontspanning? Dan is De 
Thai Massage een uitkomst. 
Gun uw lichaam ook eens de 
aandacht en zorg die het ver-
dient. U kunt voor de gezel-
ligheid ook met zijn tweetjes 
tegelijk behandeld worden. 
Komt u alleen dan is er volop 
privacy. 
Kijk eens op de website www.
dethaimassage.nl voor meer 
informatie of maak een af-
spraak via 0255-234141.

Kidsdag Puur Santpoort
Zomerse slinger maken 
bij No lemons, please! 
Santpoort-Noord - Winke-
liersvereniging Puur Sant-
poort organiseert in juni 
een aantal gezellige thema-
dagen. Zaterdag 11 juni is 
het thema ‘kidsdag’. Kinde-
ren van 5 tot 12 jaar kunnen 
dan bij No lemons, please! 
zelf een kleurrijke, zomerse 
slinger maken.

,,Creativiteit is belangrijk’’’, 
vindt Martine van der He-
ijde, eigenaresse van de 
winkel aan Hoofdstraat 164. 
,,Ik vind het leuk om kinde-
ren de mogelijkheid te ge-
ven iets leuks te maken.  De 
kinderen  gaan aan de slag 
met onder andere vloeipa-
pier en maken een zoge-

naamde ‘tassel slinger’, ui-
teraard in hun eigen lieve-
lingskleuren.’’

Ook aan de ouders is ge-
dacht, want in de junimaand 
serveert No lemons, please! 
allerlei heerlijkheden in de 
serre en de tuin in samen-
werking met Edith Krab van 
de Pittige Tantes, bekend 
om hun pure zelfgemaak-
te lekkers zonder toevoegin-
gen. Zo kunnen ouders bij-
voorbeeld genieten van een 
lekkere latte met heerlijke 
chocolade-mascarponetaart 
of een sandwich van oer-
brood belegd met serrano-
ham, mozzarella en home-
made pesto, terwijl de kin-
deren aan het knutselen 
zijn. De pop-up koffietuin 
is alleen in juni op zaterdag 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 

Kinderen die zaterdag mee 
willen doen kunnen zich 
aanmelden door een e-mail 
te sturen naar info@nole-
monsplease.nl. Hierin graag 
leeftijd en voorkeurstijd van 
de workshop vermelden 
(aanvang ieder uur vanaf 
11.00 uur). Zie ook www.no-
lemonsplease.nl. 

Volgende week 
in deze krant
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Oud-IJmuiden - Op 18 en 
19 juni is er een wandeling 
door Oud-IJmuiden onder 
leiding van Jan Morren. Aan-
sluitend is er koffie of thee 
met friandises in Hotel Au-
gusta. Start vanaf hotel Au-
gusta om 14.00 uur. De rond-
leiding duurt twee uur. 
De wandelexcursie loopt 

deels langs de twee rond-
jes die de jeugd vroeger liep: 
het Bierrondje en het Kwat-
tarondje. Tijdens de excursie 
vertelt Morren over de ge-
schiedenis van Oud- IJmui-
den, de culturele activitei-
ten en feesten in vroege-
re dagen, over oude pan-
den en de Breesaap, de land-

Rondleiding door Oud-IJmuiden met Jan Morren

Geslaagde musical En Toch
IJmuiden - Afgelopen za-
terdag voerde Musical-
groep Jakob de musical En 
toch… uit in de Ichthus-
kerk. Het verhaal gaat over 
familiegeheimen, die lang 
verborgen werden voor de 
jongere generatie. 

Maar de tweelingbroers Pe-
res en Zerach, die 18 worden, 
laten het daar niet bij zitten 
en eisen de waarheid op. Via 
flashbacks wordt gespeeld 
wat er allemaal in de vorige 
generatie is gebeurd.
Wat opvalt is het enthousias-
me en het plezier van de he-
le groep. Naast de hoofdrol-
spelers wordt er door de he-
le groep goed geacteerd. Aan 
elk detail wordt gedacht. Ie-
dereen heeft op de achter-
grond zijn eigen rol, zodat 
er voor de bezoekers veel te 
beleven valt. Het leeftijds-
verschil binnen de groep is 
groot (4-68 jaar), een uniek 
gegeven binnen Velsen en 
dat pakt verrassend goed uit. 

Het stuk is voorzien van goe-
de arrangementen voor koor 
en orkest. 
De musicalgroep heeft een 
eigen combo, dat het koor 
goed ondersteunt. Duidelijk 
is dat hier ervaren muzikan-
ten spelen. Het koor is in de 
meerstemmige stukken zui-
ver en over het algemeen dui-
delijk te verstaan. Aan het de-
cor is veel aandacht besteed. 
Door slimme oplossingen kan 
snel van achtergrond wor-
den gewisseld waardoor het 
schakelen van heden naar 
verleden goed is opgelost. Al-
le in eigen beheer gemaakte 
kleding ziet er fantastisch uit.
De hoofdrolspelers zitten 
goed in hun rol en er wordt 
met overtuiging geacteerd. 
De rollen van de tweeling-
broers Peres  en Zerach wor-
den zeer natuurgetrouw neer-
gezet. Tijdens het duet  ‘Over-
geleverd aan genade’ door de 
oude Tamar en de oude Juda 
luistert het publiek ademloos. 
De  jonge Tamar zingt prach-

tig en ingeleefd. De jonge Ju-
da heeft soms de lachers op 
zijn hand, wat de musical ook 
de nodige luchtigheid geeft. 
Ook in de kleinere rollen zit 
voldoende dynamiek en con-
centratie. De scène met de 
buikdanseressen is een ver-
rassend element en wordt 
mooi uitgevoerd. Het applaus 
na afloop is door de musical-
groep, combo en regie zeer 
verdiend.
De uitvoering van deze mu-
sical is een proces van ruim 
een jaar geweest, waarbij 
de route naar de uitvoering 
toe net zo belangrijk is ge-
weest als de voorstellingen 
zelf. Het bestuur en het ar-
tistieke team bestaan geheel 
uit amateurs in de goede zin 
van het woord. Alleen licht 
en geluid worden door pro-
fessionals gedaan. Geholpen 
door veel vrijwilligers achter 
de schermen kan de musi-
calgroep terugkijken op een 
zeer geslaagd project. (foto: 
Foto Gans)

bouwbouwvlakte in de dui-
nen waarop IJmuiden is ge-
bouwd. De verhalen worden 
ondersteund door oude af-
beeldingen. 
Jan Morren is amateur histo-
ricus en archeoloog en actief 
bij vier stichtingen die zich 
bezig houden met de historie 
van Velsen. 

De rondleiding, inclusief kof-
fie/thee met friandises (bon-
bon, glaasje crème en koek-
je) kost 10 euro per persoon. 
U kunt zich opgeven via in-
fo@ontdekoud-i jmuiden.
nl of telefoonnummer 06-
50905585. Vermeld de dag 
van uw voorkeur erbij. Zorg 
voor goede wandelschoe-
nen en neem een flesje wa-
ter mee en eventueel een pa-
raplu. Graag tot ziens op 18 
of 19 juni.

Velserbroek - De open dag 
van Muziekschool ’t Mu-
zenhuis in Velserbroek staat 
weer voor de deur. Komen-
de zaterdag 11 juni tus-
sen 11.00 en 16.00 uur ben 
je van harte welkom aan de 
Zeilmakerstraat 50 in Velser-
broek (tegenover Jongeren-
centrum de Koe) om kennis 
te maken met alle muziek-
activiteiten die bij ’t Muzen-
huis plaatsvinden: van pia-
no tot kerkorgel, van gitaar 
tot basgitaar, van blokfluit 
tot saxofoon en van viool 
tot contrabas. Bij ‘t Muzen-
huis wordt op vrijwel elk in-
strument lesgegeven - zelfs 
mondharmonica en steel-
drums.
Daarnaast staat ook zang 
centraal bij ’t Muzenhuis. 
Veel leerlingen hebben het 
ver geschopt bij onder an-
dere Idols, The Voice of Hol-

land en Holland’s got talent! 
In september gaan er ook 
weer diverse koren begin-
nen, waaronder een soul-
koor, klassiek koor, kinder-
koor en een musicalkoor. 

Naast het normale lespro-
gramma staan er het ko-
mende jaar weer nieuwe 
korte cursussen van tien 
lessen op het programma. 
Zo zijn er cursussen Zingen 
bij de gitaar, kamermuziek, 
het symfonieorkest, Bach 
(Cantates, Bach Passions, 
Orgelwerken), jazz en pop. 
Zeer bijzonder is de cursus 
opera. In deze cursus wordt 
de opera behandeld die aan 
het einde van de cursus ook 
zal worden bezocht bij de 
Nederlandse Opera in com-
binatie met een rondleiding 
door het gebouw. Zie ook 
www.muzenhuis.nl.

Open dag 
Muziekschool 
‘t Muzenhuis

INLOOP OPEN DAG 
MUZIEKSCHOOL 
’t MUZENHUIS

Zaterdag 11 juni van 11.00 tot 16.00 uur 

Maak kennis, probeer en doe! 
Van junior tot senior,

of maak een afspraak voor een gratis proefles op het 
instrument waar je al zo lang aan denkt of wilt gaan bespelen!

Muziek voor groep 3 en 4, AMV, Blokfluit voor beginners, 
Junior Popband, Zingen bij de gitaar, Van gitaar tot basgitaar, 

Van piano tot drums, Van saxofoon tot conga’s,

Korte cursussen: Kamermuziek, Het Symfonie Orkest, Bach 
(Cantates, Bach Passions, Orgelwerken), Jazzmuziek (Blues, 

Oude Jazz, Swing, Mainstream, Be-Bop, Big Band, Soul,
 Improvisatie, Samenspel), Pop Muziek (vanaf Beatles en Rolling 

Stones tot heden).Kindermusical, Musicalgroepen, Koren, etc.
 

Zeilmakerstraat 50 t/o Jongerencentrum ‘de Koe’ VELSERBROEK
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IJmuiden - Zondag 12 juni is 
er weer een kinder-/gezins-
dienst in de Ichthuskerk. Ds. 
Ben Helmers, Tjaltje en Car-
lein gaan samen met de kin-
deren ‘op bezoek bij Jozef’. 
Door te spelen, te zingen en 
te luisteren komen de kinde-
ren alles te weten over wie 
Jozef was, welke rol speelde 
nou toch die mooie gekleur-
de jas die hij altijd droeg en 
wat is er met hem gebeurd 
nadat hij in de put was ge-
gooid? Loopt het allemaal 
goed met hem af? Na het 
spelen van het verhaal gaan 
de kinderen naar de eigen 
ruimte. Na de preek van ds. 
Ben Helmers komen zij weer 
terug in de kerk en wordt de 
dienst met jong en oud afge-
sloten. Jong en oud zijn van 
harte welkom. De dienst be-
gint om 10.00 uur.

Gezinsdienst 
Ichthuskerk

IJmuiden - Honderdvijftig 
kansloze katten worden da-
gelijks verzorgd door vrijwil-
ligers van Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden. 
De stichting, die geheel af-
hankelijk is van giften, houdt 
van 15 mei tot en met 15 juni 
een actie om ook deze zomer  
klaar te staan voor moeder-
loze kittens, gewonde zwerf-
katten en zieke dumpkatten. 
Alle havenkatten zijn ge-
castreerd en wordt door na-
tuurlijk verloop kleiner. Vroe-
ger liepen er meer dan 100 
zwerfkatten in de haven. Nu 
zijn het er nog een stuk of 
vijftig. Maar de kosten wor-
den er niet minder om, om-
dat de katten ouder wor-
den en meer zorg nodig heb-
ben. Ook de gevonden kat-
ten mankeren vaker iets. El-
ke kat die binnenkomt bete-
kent direct al een kostenpost 
van 150 euro voor castratie, 
chippen en inenten. Daarbo-
ven komen dan nog de ver-
dere medische behandelin-
gen. De noodopvang in Vel-
sen-Noord is overvol door af-
gevangen zwerfkatten uit de 
omgeving Orionflat en de 
eerste nestjes kittens. Om 
al die extra monden en een 
nieuwe vloer voor het buiten-
verblijf is extra geld nodig. Ie-
dere gift die tussen 15 mei en 
15 juni wordt gestort, wordt 
met de helft verhoogd.  Do-
naties kunnen worden ge-
stort op giro NL85 INGB 000 
4761 772 ten name van Stich-
ting Zwerfkatten havenge-
bied IJmuiden, onder vermel-
ding van zomeractie.

Hulp voor 
kittens gezocht

IJmuiden - De welpen van 
Scoutinggroep de IJmond-
trekkers ontvingen alle-
maal een speciale uitnodi-
ging om zaterdag 4 juni naar 
het Westerpark in Beverwijk 
te komen omdat er geruch-
ten waren dat er houthak-
kers zouden zijn die daar al-
le bomen aan het omhakken 
waren, zodat er een vuilstort-
plaats gemaakt kon worden. 
Aan alle bevers en welpen 
uit de regio NHM de taak om 
via een speurtocht en diver-
se opdrachten de houthak-
kers te stoppen. En ook om 
via de opdrachten en vragen 
ook nog wat te leren waarom 
het bos zo belangrijk is voor 
ons.

Tijdens het spel kwamen de 
welpen (7-11 jaar) wel een 
heel bijzonder iemand tegen, 
namelijk een echte boom-
fluisteraar. Deze boomfluis-
teraar kon echt spreken met 
de bomen en hoorde de zorg 
van de bomen. Tijdens een 
ontmoeting met deze boom-
fluisteraar werden er veel 
vragen gesteld door on-
ze welpen en leerden ze het 

een en ander over de bomen. 
Samen met wel ongeveer 10 
groepen uit de regio bonden 
de IJmondtrekkers de strijd 
aan met de houthakkers. Via 
een route door het bos kwa-
men ze vragen tegen die heel 
goed beantwoord werden en 
ook diverse spellen werden, 
hier en daar met wat moei-
te, toch goed uitgevoerd. Zo 
moest er onder andere door 
een gigantisch spinnenweb 
geklauterd worden, werd er 
afval gescheiden, een esta-
fette met water gelopen en 
boomtikkertje gedaan. Alles 
met heel veel enthousiasme 
en plezier. Ook was er hal-
verwege nog een lekkere li-
monadepost.

Nadat wel 100 welpen en be-
vers, de houthakkers wegge-
jaagd hadden uit het bos was 
het tijd voor de afsluiting. 
Helaas vielen de IJmondtrek-
kers niet in de prijzen, maar 
door het mooie weer en de 
leuke spellen was eigenlijk 
iedereen een winnaar. We 
kunnen met zijn alle terug-
zien op een leuke en gezel-
lige dag vol avontuur.

IJmuidenaren winnen 
NK Lawn Bowls Triples
Regio - Het Nederlands Kampioenschap Lawn Bowls Triples 
outdoor is op 4 en 5 juni gehouden aan de Zomervaart  te 
Haarlem. De IJmuidenaren Nel en Theo Bellaart en hun bowl-
spartner Harry Beertema uit Woerden hebben voor het twee-
de jaar op rij de nationale titel behaald na een zeer spannen-
de finale waarin een extra end de beslissing moest brengen.

Regio - Uit de parkeerga-
rage van een appartemen-
tencomplex aan de Van der 
Hoopstraat in Beverwijk is 
eind mei de geluidsinstal-
latie van shantykoor ‘t Stae-
nde Tuygh uit IJmuiden ge-
stolen. De dieven wisten ‘s 
nachts de parkeergarage 
binnen te dringen, forceer-
den het slot van de geluids-
kar en namen vervolgens al-
le geluidsapparatuur, waar-
onder een mengpaneel en 
dure wireless microfoons, 
plus een bolderkar mee. 
Het enige wat achtergela-
ten werd, waren vijf stoelen 
en het naamaankondigings-
bord.
Door deze diefstal is ‘t Stae-
nde Tuygh zeer gedupeerd, 
maar gelukkig sprongen 
een paar IJmuidense shan-
tykoren plus een particu-

liere bekende meteen in de 
bres door hun geluidsappa-
ratuur te leen aan te bieden.
Zondag was tijdens de Ra-
bobank Fietsdag 2016 vrou-
wenshantykoor Grace Dar-
ling bereid haar geluidsin-
stallatie in Beverwijk te la-
ten staan voor hun gedu-
peerde collega’s zodat ‘t 
Staende Tuygh ‘s middags 
haar shanty’s versterkt aan 
de vele deelnemende fiet-
sers konden overbrengen, 
zie foto.
Alle geluidsapparatuur was 
weliswaar verzekerd maar 
de nieuwe geluidsset, die 
zo spoedig mogelijk wordt 
aangeschaft, is een behoor-
lijke rib uit het lijf van de 
penningmeester. Het jaar-
lijkse ‘uitje’ zal daardoor op 
de lange baan geschoven 
worden. (foto: Jan Roorda)

Tweede dan judo
IJmuiden - Zaterdag slaag-
de Youri Kalisvaart van ABC 
Kops voor zijn tweede dan 
(zwarte band) judo bij de 
Districtsexamens van de Ju-
do Bond Nederland in Be-
verwijk. Eerder slaagde hij al 
voor de staande en grond-
technieken. Nu hoefde hij al-
leen nog zijn grondkata te 
demonstreren. 
Youri is een mooi voorbeeld 
van een jeugdjudoka die op 
zijn zesde begon, aan alle 
puntencompetities, examens 
en budoweekenden mee-
deed, en het zo leuk vond 
dat hij ook een carrière in 
de sport ambieerde. Nu met 
zijn 21ste doet hij de Acade-
mie voor Lichamelijke Op-
voeding (ALO) in het twee-

de jaar. Op de zaterdagoch-
tend assisteert hij bij de Ju-
do met Zorglessen voor kin-
deren met een beperking. Al 
een aantal jaren begeleidt hij 
enthousiast jeugdgroepen bij 
het jaarlijkse Budo- (slaap-) 
Weekend.
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Hollandse Nieuwe 
bij Vishandel Schong

Velserbroek - De nieu-
we haring is altijd een beet-
je duurder. Normaal be-
taalt u voor de haring 1,75 
euro bij IJmuider Vishan-
del D. Schong. De Holland-
se Nieuwe kost 2 euro maar 
voor wie een haringstrippen-
kaart heeft, kost het slechts 
een stempel. Na één maand 
gaat de haring weer 1,75 eu-
ro kosten.
Heeft u nog geen ha-

ringstrippenkaart, dan kunt 
u deze verkrijgen aan de 
kraam op het Vestingplein. 
De kaart kost 15 euro en is 
goed voor tien stempels en 
haringen. Dat betekent dus 
slechts 1,50 euro per stuk. 
Daardoor smaken ze toch 
zeker nog lekkerder, die Hol-
landse Nieuwe, en dan krijgt 
u er bij de kraam nog een 
heerlijk korenwijntje bij ook. 
Mooi toch?

U kunt de haringstrip-
penkaart trouwens win-
nen door de Facebookpagi-
na van IJmuider Vishandel 
D. Schong leuk te vinden en 
te delen. Als je het hebt over 
een win/win-situatie is deze 
actie dat zeker.
Graag tot ziens bij de vis-
kraam op donderdag of za-
terdag tussen 10.00 en 18.00 
uur op het Vestingplein in 
Velserbroek. 

The show must go on
Guido Weijers extra 

troef in theaterseizoen
Velsen - Directeur Ja-
cob Bron van Stads-
schouwburg Velsen en 
het Kunstencentrum 
Velsen heeft in goed 
overleg met het bestuur 
zijn directietaken tijde-
lijk neergelegd. Erik van 
Toor van ProCorporate 
is aangesteld als interim 
manager. Alle activitei-
ten gaan gewoon door 
en het programma voor 
het komende theater-
seizoen is vrijwel rond.

Stadsschouwburg Velsen 
heeft te maken met flinke 
financiële tekorten. Begin 
dit jaar besloot het bestuur 
van beide stichtingen een 
extern onderzoeks- en or-
ganisatiebureau opdracht 
te geven om de werkpro-
cessen en de financië-
le administratie bij Stads-
schouwburg en Kunsten-
centrum door te lichten en 
met voorstellen te komen 
om de ondernemingen be-
ter te laten draaien.
Ook het Kunstencentrum 
Velsen had het de afgelo-
pen jaren financieel moei-
lijk, maar met steun van 
de gemeente Velsen is die 
neergaande lijn doorbro-
ken en ziet het Kunsten-
centrum er weer financieel 
gezond uit.
De bezoekers en de klan-
ten van de Stadsschouw-
burg en Kunstencentrum 
Centrum merken hier trou-
wens helemaal niets van. 
Sterker nog, het program-
ma voor het komende the-
aterseizoen wordt alleen 
maar sterker. De nieuwe 

theatergids is nog maar 
net uit, maar de Stads-
schouwburg voegt daar op 
woensdag 26 april 2017 de 
Masterclass Geluk van de 
populaire cabaretier Guido 
Weijers aan toe.
We worden doodgegooid 
met zelfhulpboeken over 
‘geluk’, ‘wetten voor suc-
ces’ en ‘hoe het optima-
le uit je leven te halen’. Ie-
dereen die wat filosofi-
sche quotes op Facebook 
kwakt, noemt zich perso-
nal coach. Mensen vluch-
ten wanhopig in mindful-
ness of meditatie en luis-
teren naar klankschalen of 
andere vegetarische mu-
ziek. Naast al het zweveri-
ge gedoe, zijn er ook we-
tenschappelijke onder-
zoeken en feiten over wat 
mensen gelukkig maakt 
en hoe je geluk kunt beïn-
vloeden.
Weijers volgde zelf Mas-
terclasses over geluk aan 
de Erasmus Universiteit, 
sprak op TEDx over ‘The 
Pursuit of Happines’ en 
deed onderzoek naar het 
Bruto Nationaal Geluk. 
Guido mag oprecht van 
geluk spreken. Dat doet 
hij dan ook! In een klei-
ne twee uur komen tips en 
tricks voorbij die een weg 
vrijmaken naar maximaal 
geluk.
Ook op jacht naar meer 
geluk? Wees er dan snel 
bij! Op donderdag 9 ju-
ni start de kaartverkoop 
voor Guido Weijers. Reser-
veren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of bel 0255-
515789.

Opruimactie Noordpier
Velsen-Noord - Dinsdagochtend organiseerde Sportvis-
serij MidWest Nederland een opruimactie op de Noord-
pier. Deze opruimactie was in samenwerking met School-
2work uit Amsterdam.  
School2work biedt jonge vmbo-en praktijkleerlingen die 
dreigen uit te vallen (of al zijn uitgevallen) een toekomst-
perspectief door middel van een laagdrempelige werker-
varingsplek. 
Sportvisserij MidWest Nederland organiseert diverse op-
ruimacties op veel bezochte visplekken zodat het netjes 
blijft aan de waterkant. Binnenkort volgen meer opruimac-
ties op de pieren rond IJmuiden.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Beverwijk - Vorige week 
donderdagmiddag is na een 
aanrijding aan de Ringvaart-
weg harddrugs in een auto 
aangetroffen.
Twee auto’s waren tegen el-
kaar aangereden en een van 
de bestuurders gedroeg zich 
verdacht. Na toestemming 
van deze bestuurder, een 
45-jarige Castricummer en 
tevens lid van Satudarah, is 
zijn auto doorzocht. Hij had 
enkele kilo’s amfetaminepas-
ta in zijn voertuig. 
Nadat de man werd aange-
houden is ook zijn woning 
doorzocht, ook hier werd am-
fetaminepasta en daarnaast 
ook amfetamine-olie aange-
troffen. In totaal gaat het om 
acht kilo/liter amfetamine-
pasta en -olie. Beide produc-
ten zijn verboden volgens de 
Opiumwet. 
Al deze harddrugs zijn in be-
slag genomen en worden 
vernietigd. De verdachte is 
meegenomen naar het poli-
tiebureau. Zijn auto is in be-
slag genomen.

Harddrugs 
in auto
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Donderdag 
9 juni

Koffieochtend Sociaal 
Wijkteam Velserbroek, van 
10.30 tot 12.00 uur in Biblio-
theek Velserbroek.
Tentoonstelling Flo-
wer Bomb op Buitenplaats 
Beeckestijn. Open van don-
derdag tot en met zondag, 
van 11.00 tot 16.00 uur. En-
tree 4 euro. 

Vrijdag 
10 juni

Jeugdselectiedag bij RK-
VV Velsen in Driehuis. Van-
af 9.00 uur. 
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Dino’s. Open 13.00 tot 17.00 
uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord: piano 
en hobby brengen het ver-
haal van Orpheus. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater IJmuiden: 
film Kollektivet. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
11 juni

Compagnie van Bredero-
de treedt op in de ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan, 
Santpoort-Zuid. Van 11.00 
tot 22.00 uur. Zie ook zon-
dag. Entree 3 euro, kinderen 
1,50 euro.
Festival The Promise Land 
open air House Classic, 
van 11.00 tot 23.00 uur, in 
Spaarnwoude bij De Ven, 
R101. www.thepromised-
landopenair.nl.
Open dag ‘t Muzenhuis 
aan Zeilmakerstraat 50 in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 
16.00 uur. Zie www.muzen-
huis.nl. 
Rondleiding Fort benoor-
den Spaarndam, van 11.00 
tot 16.00 uur. Zie ook zon-
dag.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Aftrap Snoeihard tegen 
Kanker in A9 Studio’s in Uit-
geest. Met onder meer band 

Full Count en cabaretier Arie 
Koomen. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten aan de deur 15 euro. 
Zie www.a9studios.nl.

Zondag
12 juni

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl.
Gezinsdienst Ichthuskerk 
in IJmuiden, Snelliusstraat 
40. Met het verhaal van Jozef 
door de kinderen gespeeld. 
Aanvang 10.00 uur.
Accordeon- en keyboard 
podium in het Polderhuis 
in Velserbroek, vanaf 11.00 
uur. Voor beginnende en ge-
vorderde spelers en publiek. 
Toegang en deelname gratis. 
Zie www.accordeonenkey-
board.nl.
Compagnie van Bredero-
de treedt op in de ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan, 
Santpoort-Zuid. Van 11.00 
tot 17.00 uur. Entree 3 euro, 
kinderen 1,50 euro.
Fiets- en wandeltocht 
Santpoort beweegt voor 
Malawi, vanaf 11.00 uur 
vanaf Café Bartje in Sant-
poort-Noord. Diverse af-
standen. Om 16.00 uur wordt 
verteld over het goede doel. 
Inschrijven ter plaatse. Zie 
www.malawi.kom.
M i n i a t u u r s p o o r b a a n 
Spaarnwoude: tot en met 
september elke zondagmid-
dag met droog weer open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Rit-
je 0,80 euro. Zie www.mbv-
hety.nl. 
Rondleiding Fort benoor-
den Spaarndam, van 11.00 
tot 16.00 uur.
Kinderexcursie Natuur-
pad Boerderij Zorgvrij. Van-
af 12.00 uur. Deelname gra-
tis. Info 023-5848789.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Dino’s. Open 13.00 tot 17.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord: en-
semble Folq World met we-
reld- en volksmuziek. Laat-

ste uitvoering van het sei-
zoen. Aanvang 15.00 uur

Maandag
13 juni

Dinsdag
14 juni

Kledingbeurs in kerk Het 
Kruispunt, Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid. In Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17, 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur. 
Informatiemiddag over 
babbeltruc om 14.00 uur in 
wijkcentrum De Hofstede in 
Velserbroek, Aletta Jacobs-
straat. 
Zomerbridge met Bridge-
vereniging Velsen in Velser-
hooft, ingang Valckenhoef-
laan, Santpoort-Noord In-
schrijven vanaf 18.45 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 
5 euro per paar. Info 0251-
252211.

Woensdag
15 juni

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Dino’s. Open 13.00 tot 17.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Lezing van archeoloog 
Jan Roefstraop de ruï-
ne. Velserenderlaand, Sant-
poort-Zuid. Organisatie: Het 
Brede Rode Lint. Thema: de 
geschiedenis van de ruïne. 
Aanvang 20.00 uur. 

Donderdag 
16 juni

Tentoonstelling Flo-
wer Bomb op Buitenplaats 
Beeckestijn.  

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Santpoort-Noord - Op 
dinsdagavond 21 juni zingt 
kamerkoor Doulce Memoi-
re onder leiding van Felix 
van den Hombergh in Duin & 
Kruidberg. 

In de open lucht kunt u op 
een mooie open lommerrij-
ke plek in het duinbos genie-
ten van een sfeervol zomer-
avondconcert. Het koort zingt 
werken van de Nederlandse 
componisten Escher, Man-
neke en Van den Hombergh. 
Ook muziek van Mahler, Par-
ry en Urbaitis zal klinken tus-
sen de bomen. Neem om lek-
ker te kunnen zitten uw ei-
gen kussentje of plaid mee. 
U mag ook uw eigen pick-

nick meenemen! Dit concert 
wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Natuurmo-
numenten. Aanvang: 19.30 
uur. Verzamelen bij de par-
keerplaats van Duin & Kruid-
berg. Kom op de fiets, want 
parkeergelegenheid is be-
perkt. De toegang bedraagt 
9 euro via www.doulceme-
moire.nl en 8 euro in voor-
verkoop voor leden van Na-
tuurmonumenten via www.
natuurmonumenten.nl. Op de 
dag zelf kost een kaartje 10 
euro.

Bij regenachtig weer wordt 
het concert een week uitge-
steld. Zie ook www.doulce-
memoire.nl.

Hospice de Heideberg 
zoekt vrijwilligers
Santpoort-Noord - Het 
komt regelmatig voor dat er 
een beroep op Hospice de 
Heideberg wordt gedaan om 
terminaal zieke mensen en 
hun mantelzorgers in hun ei-
gen huis te ondersteunen. Dit 
wordt nu gedaan door pro-
fessionele vrijwilligers die zo-
wel in het hospice als in de 
thuissituatie willen werken. 
De wens is een thuisteam op 
te zetten met vrijwilligers die 
alleen ingezet worden in een 
thuissituatie. 

Niet ieder mens wil sterven 
in een hospice, ziekenhuis of 
andere instelling. Soms is de 
patiënt er nog niet aan toe of 
nog pre-terminaal. Soms is er 
nog geen plekje beschikbaar. 
Vaak is er dan al thuiszorg 
aanwezig, vaak naast de no-
dige zorg van de mantelzor-
gers.
Om de mantelzorgers de 
ruimte te geven om zo nu en 
dan te ontspannen, zodat zij 

de zorg vol kunnen houden, 
worden er vrijwilligers inge-
zet. Zij bieden een luisterend 
oor en helpen eventueel een 
handje mee met het doen van 
een boodschap, het schillen 
van de aardappels of het zet-
ten van een kopje koffie.
Soms vindt de patiënt het fijn 
om nog een wandelingetje 
met de vrijwilliger te maken 
of even uit te waaien op het 
strand. 

Je kunt in dit werk niet zo-
maar aan de slag. Je volgt 
eerst een verplichte interne 
training, die je met goed re-
sultaat dient af te ronden. 
Spreekt deze vorm van vrij-
willigerswerk je aan, of wil je 
als vrijwilliger in het hospice 
aan de slag, stuur dan een 
mail met je motivatie naar in-
fo@bijnathuishuisvelsen.nl.
Meer informatie over het 
hospice vind je op de web-
site: www.bijnathuishuisvel-
sen.nl.
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Levende kunst op 
Westerveld Fair
Driehuis - Een buitenfair op 
Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld, wat stel je je 
daarbij voor? In ieder geval 
iets stijlvols. En dat was het 
zondag 5 juni zeker. Kunst in 
smaakvolle paviljoens in een 
prachtige groene natuur, dat 
was de Westerveld Fair. Met 
kunstenaars, ambachtslie-
den, bloemen en planten en 
organisaties die een kunst 
maken van het woord of het 
(camera)beeld. Voor kinde-
ren was er een gezellig hoek-
je, er was horeca en live mu-
ziek
Levende kunst was er ook, 
omdat onder meer Multatu-
li, Alette Jacobs en architect 
Berlage weer even tot leven 
kwamen en over hun voorbije 
levens aan een geïnteres-
seerd publiek vertelden. Al-
len hebben een laatste rust-
plaats op Westerveld gevon-
den. 
Levende kunst ook omdat 
je op elk moment in je le-
ven kunst kunt kopen. Iets 
wat je aanspreekt, een vogel, 
vlinder of een mozaïek dat je 
een mooie plek in je huis of 
tuin kunt geven. Zo’n kunst-
werk dat je zelf hebt uitgeko-
zen kan later op een graf of 
bij de urn worden geplaatst. 
Voor de nabestaanden vormt 
zo’n karakteristiek monu-
mentje dan iets heel per-
soonlijks, een herkenningste-
ken op een begraafplaats. En 
wie weet, nog later, wordt het 

mee naar huis genomen door 
een van de kleinkinderen en 
staat het weer in een tuin en 
vormt het zo een symbool van 
de kringloop van het leven.
Het laatste afscheid krijgt te-
genwoordig op steeds meer 
manieren vorm. Vooral om-
dat mensen er meer over na-
denken en er veel meer keu-
zes zijn. Dat was ook te zien 
op de Westerveld Fair. Een 
kist is geen ‘must’ meer, een 
mand of wade kan ook. En 
heeft u wel eens gehoord van 
een waterurn of een herinne-
ringskom? Er zijn mensen die 
je kunt inhuren om films of 
foto’s van de uitvaart te ma-
ken, maar je kunt ze ook vra-
gen om een filmisch monu-
ment van iemands leven te 
maken. Je kunt een kunst-
werk kopen of laten maken 
als symbool om iemand te 
herdenken. Kunst vind je in 
vele facetten en vormen. 
Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld heeft een ei-
gen kunstcollectie, afkomstig 
van verschillende kunste-
naars, die regelmatig wordt 
uitgebreid. Kunst voor nu en 
voor later. Dat het leven ein-
dig is weten we allemaal. Je 
staat er alleen niet zo graag 
bij stil. Dat zei filmregisseur 
Woody Allen ook eens met de 
woorden: ‘Ik ben niet bang 
om dood te gaan. Ik wil er al-
leen niet bij zijn als het ge-
beurt.’ Zie www.bc-wester-
veld.nl.

Witteveen bestaat 40 jaar
‘Wij verschuilen
ons nergens achter’
Velserbroek - Het 40-jarig be-
staan van de Witteveen Groep 
is op vrijdag 3 juni gevierd met 
een zinnenprikkelend feest 
waarbij ruim 200 relaties aan-
wezig waren. In de belevings-
showroom aan de Meubelma-
kerstraat werd tevens stil ge-
staan bij het 25-jarig jubileum 
van directeur Vincent Klopper 
en het afscheid van medewer-
ker Gerard Broekhof, die met 
pensioen gaat.
Witteveen groeide onder lei-
ding van Klopper uit tot een 
totaalbedrijf voor kantooref-
ficiency met circa 40 mede-
werkers en (momenteel) ves-
tigingen in Velserbroek en Nij-
megen. Vanaf het moment dat 
Klopper zijn baan als verte-
genwoordiger bij Panasonic in 
1991 inruilde voor directeur/
mede aandeelhouder bij Wit-
teveen Kantoorinstallaties in 
IJmuiden draait alles om groei. 
,,Wij investeren al 25 jaar in 
medewerkers, nieuwe auto-
matiseringssystemen en over-
names. Dat is nodig om mee 
te kunnen doen met de gro-
te spelers in de markt. Die fi-
losofie had ik een kwart eeuw 
geleden en volg ik vandaag de 
dag nog steeds.’’’ Witteveen 
nam sinds 1997 vijftien bedrij-
ven over, vooral in Noord-Hol-
land.
In een sterk veranderende 
markt worden service en per-
soonlijke aandacht steeds be-

langrijker. De filosofie van 
Klopper sluit daar naadloos 
op aan. ,,Wij hebben bijna één 
servicemedewerker op elke 
salesmedewerker. Dit stelt ons 
in staat vrijwel direct te reage-
ren op serviceaanvragen. We 
verschuilen ons nergens ach-
ter. Daarom staat mijn mobie-
le nummer ook gewoon op de 
website. Bereikbaarheid is een 
essentieel onderdeel van onze 
bedrijfsvoering.’’

De filosofie van Klopper wordt 
ook gedragen door zijn mede-
werkers, want er is opvallend 
weinig verloop. ,,Wij investe-
ren doorlopend in bijvoorbeeld 
scholing’’, zegt Klopper. ,,Daar-
door is het commitment hoog.’’ 
Met een glimlach: ,,Als je hier 
drie jaar werkt, dan is de kans 
heel klein dat je nog ergens 
anders heen gaat.’’ Een goed 
voorbeeld is Gerard Broekhof, 
die ruim 32 jaar als manager 
technische dienst bij het Vel-
sense bedrijf werkt en dit jaar 
met pensioen gaat.
De Witteveen Groep vormt de 
‘paraplu’ waaronder Printec 
Office Solutions (ICT, printing 
& scanning), Witteveen.com 
(kantoorartikelen & supplies), 
Office Projects (kantoormeu-
bilair & projectinrichting) en 
Office Designers (ontwerp & 
consultancy) vallen. Zie ook 
www.witteveengroep.nl. (foto: 
Shooting Artists)

Meer gft, 
minder 

restafval
Velsen - 100-100-100.
nu, het project over afval 
scheiden en afval voorko-
men, is over de helft. Na 
acht weken afval wegen, 
tekenen de eerste resulta-
ten zich af.
De deelnemers houden 
minder restafval over dan 
waar ze mee van start gin-
gen. Dit komt onder ande-
re omdat ze hun gft, en dan 
vooral etensresten, goed 
scheiden. Dat is winst voor 
ons milieu, want hoe meer 
etensresten er in het gft 
zitten, hoe geschikter het 
is om te vergisten en om te 
zetten in groen gas.

De totale hoeveelheid gft 
van de gemiddelde Ne-
derlander is 160 kilo per 
jaar. Daarvan wordt 80 ki-
lo goed gescheiden, maar 
helaas belandt nog 80 ki-
lo in het restafval.

Voor 100-100-100 is de 
deelnemers uit de gemeen-
te Velsen gevraagd om hun 
etensresten en ander orga-
nisch afval uit huis te we-
gen. Ook oude bloemen 
horen hier bijvoorbeeld bij. 
Het tuinafval hoeft niet ge-
wogen te worden.

De deelnemers in de ge-
meente Velsen wisten hun 
restafval in de eerste helft 
van 100-100-100 te beper-
ken tot 1,9 kilo per huis-
houden. Vergeleken met 
een gemiddeld Nederlands 
huishouden is dat echt 
heel weinig: dat heeft nog 
zo’n 10,7 kilo restafval per 
week. De exacte resultaten 
van de afvalstromen wor-
den na de 100 dagen ge-
analyseerd en bekendge-
maakt. Zie ook www.100-
100-100.nu.

Mobiliteit in de 
Thuiszorgwinkel
Santpoort-Noord - In Ne-
derland gebruiken steeds 
meer mensen een loophulp-
middel zoals een rollator of 
een ander mobiliteitshulp-
middel als een scootmobiel. 
Jaarlijks gebeuren er ook veel 
ongelukken met deze mobili-
teitshulpmiddelen. Daarom 
is het van belang juist advies 

te krijgen over afstelling van 
een loophulpmiddel. Helaas 
komt het al te vaak voor dat 
men een kromme loophou-
ding heeft vanwege een ver-
keerde afstelling van bijvoor-
beeld een rollator. 
Dankzij mobiliteitshulpmid-
delen wordt winkelen in 
het centrum of een bezoek-

je aan de wekelijkse markt 
weer een belevenis. Met de-
ze mobiliteitshulpmiddelen is 
men uitermate mobiel in en 
om het huis. Beleef de com-
pactheid van de opvouwba-
re scootmobiel of test het 
nieuwste product de Rollz 
Flex, voor langer en comfor-
tabel bewegen in en om het 
huis. De deskundige mede-
werkers van Thuiszorgwin-
kel Santpoort (Crocusstraat 
1) en Thuiszorgwinkel Haar-
lem (Amsterdamstraat 70-72) 
geven graag advies op maat. 
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Het snoeiseizoen voor de taxus 
komt er weer aan. Dit is dan ook 
hét moment om met uw snoeiaf-
val bij te dragen aan de productie 
van geneesmiddelen tegen kan-
ker. Dit doet u door de gesnoeide 
taxusscheuten tussen 15 juni en 31 
augustus te deponeren in de bak 
‘Vergroot de hoop’ van het afval-
brengstation van HVC. 

De Taxus Baccata bevat een belang-
rijke grondstof voor chemokuren. 
Elke volle bak met het taxussnoeisel 
is goed voor één chemotherapie. De 
Taxus Baccata komt niet overal in de 
wereld voor, maar wel veel in Neder-
land. Daarom is het snoeisel van uw 
taxushaag ook zo waardevol.  Boven-
dien doneert stichting ‘Vergroot de 
Hoop’ per volle bak met taxussnoei-

sel ook nog eens 30 euro aan Villa 
Joep. 

Hoe kan ik bijdragen?
Vang het snoeisel apart op in een 
doek of zeil. Verzamel de jonge 
taxusscheuten in lengtes van maxi-
maal 30 centimeter. Vanaf woensdag 
15 juni staat er op het afvalbrengsta-
tion een speciale bak van stichting 
Vergroot de Hoop. Hier kunt u uw 
taxussnoeisel in kwijt. Voor het af-
valbrengstation bij u in de buurt en 
openingstijden kijkt u op www.hvc-
groep.nl.

Vergroot de hoop
HVC organiseert deze inzameling 
jaarlijks samen met de stichting 
Vergroot de Hoop. Meer informatie: 
www.vergrootdehoop.nl. (foto:HVC)

Special over mogelijke 
fusie met Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude
De gemeente Velsen is één van de kandidaten voor een mogelijke fusie 
met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Waarom Velsen 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude zo goed bij elkaar passen kunt u 
lezen op de twee volgende pagina’s.

Grondstof voor chemokuur

Verzamel uw 
snoeiafval van de taxus

Nieuwe strandopgang
Woensdag 1 juni jl.heeft wethou-
der Annette Baerveldt  in het bij-
zijn van wethouder Floor Bal de 
nieuwe strandopgang aan de 
Reyndersweg in Velsen-Noord ge-
opend.

Het pad dat hiernaar toe leidt heeft 
de naam ‘ Windsurfpad’ gekregen. 
En dat is niet voor niets. Het strand 
van Velsen-Noord wordt gebruikt 
door vele watersporters. Voor-

al windsurfers wilden heel graag 
een strandopgang op deze plek ma-
ken. Behalve de fraaie trap is er ook 
een mooi pad gemaakt, helm gepoot 
en een hekwerk geplaatst. Op de fo-
to (Ko van Leeuwen) van links naar 
rechts:  Bas Molenkamp, wethou-
der Floor Bal, Torben Tijms als ver-
tegenwoordiger van de windsurfers, 
Kees  Stam van het Hoogheemraad-
schap Hollands  Noorderkwartier en 
wethouder Annette Baerveldt.

Vanwege te verwachten drukte

Burgerzaken extra open
In verband met de te verwachten 
drukte voor o.a. het aanvragen van 
paspoorten of identiteitskaarten is 
de werkeenheid Burgerzaken ex-
tra open op dinsdagavond 14 juni. U 
kunt op deze avonden terecht tus-

sen 18.00 uur en 20.00 uur. Burger-
zaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt voor genoemde avondopen-
stellingen alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer 
is 140255 of 0255-567200.

indegoeiebak.nl

WIST u dat
van 4 plastic flessen 

schoonmaakmiddel een 
nieuwe broodtrommel 
kan worden gemaakt?

indegoeiebak.nl
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude   en Velsen passen bij elkaar

Velsen heeft het standpunt dat de groene open bu� er tussen de Amsterdamse haven in het oosten en de stedelijke bebouwing van Zuid-Kennemerland en IJmond in het wes-
ten behouden moeten blijven omdat deze cruciaal zijn voor het welzijn van de inwoners in de regio. Met dit doel probeert Velsen haar invloed te maximaliseren door construc-
tief deel te nemen in Noordzeekanaalgebied-overleggen en zo besluitvorming te beïnvloeden teneinde de groene open bu� er te behouden. Velsen heeft indertijd ingestemd 
met de Visie Noordzeekanaalgebied: geen uitbreiding haven tenzij wordt aangetoond dat alle ruimte in bestaande havengebieden gebruikt is. De strategie of gedachte hierach-
ter is dat, gegeven het krachtenveld van een meerderheid voor uitbreiding van de haven, Velsen zich ook in de bestuurlijk gremia sterk inzet om de groene bu� er te behouden.

Alle ruimte voor kernen en dorpen in Velsen

Grote Buitendijk  Velserbroek Tussen Spaarndam en Haarlemmerliede

Het Asfalt in Velserbroek School Spaarndam

Net als Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft Velsen een meerkernige structuur wat maakt dat Velsen volop aandacht heeft voor en ruimte geeft aan kernen met een 
open houding vanuit gelijkwaardigheid. Beide gemeenten, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Velsen,  hebben nadrukkelijk oog voor de kwaliteit en functie, en dus 
ook voor het behoud van landschap en open ruimte in dit dichtbevolkte deel van Nederland. Kijkend naar de uitgangspunten zoals die in Visie op Velsen 2025 zijn opge-
nomen is behoud van de kernenstructuur een uitermate belangrijke waarde. Recente voorbeelden van het versterken van de voorzieningen in de Velsense kernen zijn de 
Bosbeekschool en Sporthal Waterloozaal. In de Visie op Velsen, de structuurvisie van Velsen en in de coalitieakkoorden van Velsen is altijd het uitgangspunt opgenomen 
dat ruimte tussen de kernen groen blijft en niet wordt bebouwd.

Woonlasten stijgen niet in Velsen
Velsen wil de gemeentelijke lasten omlaag brengen, het streven is lagere woonlasten als netto resultaat aan het einde van deze bestuursperiode 2014-2018. De uitgangspunten 
daarbij zijn dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te fi nancieren of gaten in de begroting te dichten. De gemiddelde woonlasten in Vel-
sen zijn beduidend lager dan in Haarlemmerliede & Spaarnwoude, bij een nieuwe fusiegemeente is dit van positieve invloed.

Een warm welkom aan de inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Velsen heten Haarlemmerliede en Spaarnwoude welkom.  Dat onderstrepen zij met hun quotes die elders op deze pagina zijn 
weergegeven.

Visie van Velsen sluit aan op kernwaarden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
De Visie op Velsen 2025 is het wenkend toekomstperspectief van waaruit Velsen werkt aan maatschappelijke vraagstukken. Deze visie is samen met inwoners, maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven opgesteld. In dit gezamenlijke perspectief staan uiteraard de veelzijdigheid en diversiteit van de verschillende kernen en landschappen in Vel-
sen centraal. Vanuit de verschillende eigen specifi eke krachten en kwaliteiten wordt bijgedragen aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Velsen. Geen eenheids-
worst maar maatwerk! Landschap en groene ruimte zijn dan net zo van belang als werkgelegenheid en economie. Hierbij is oog voor de authentieke kwaliteiten van de kernen 
en de groene bu� ers daartussen.

Velsen staat voor de open groene bu� er
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude   en Velsen passen bij elkaar

Henk Wijkhuisen (D66Velsen)
Het kerkje van Spaarnwoude staat op een strandwal, dus lag 
Spaarnwoude ooit aan zee. We horen daarom geografi sch bij 
elkaar. Samen hebben we één groot groengebied. In het wes-
ten het Nationaal Park. In het oosten een waardevol open cul-
tuurlandschap. En een nieuwe haven zal wat ons betreft niet 
geschieden. Dat is wat Velsen jullie kan bieden!

Nathanael Korf (Velsen Lokaal)
Niet alleen omdat Velsen qua kernenstructuur en liefde voor 
groen goed matcht, maar vooral ook omdat Velsen als geen an-
der in staat is om Haarlemmerliede en Spaarnwoude en haar 
inwoners op waarde te schatten. Bij de andere gegadigden is 
de kans groot dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgaat in 
de grote massa van deze gemeenten en de eigen identiteit ver-
dwijnt. Bij Velsen zeker niet en daarom is Velsen voor Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude de meest logische keuze!

Jeroen Verwoort (VVD)
Velsen kenmerkt zich door verscheidenheid en de goede ba-
lans tussen groen en ontwikkeling. Waar anders ter wereld 
vindt je binnen een straal van enkele kilometers de milieu-
vriendelijkste staalfabriek ter wereld, binnenkort weer de 
grootste zeesluis, een zeehaven en het prachtige nationaal 
park de Kennemerduinen? De verschillende woonkernen van 
Velsen kenmerken zich door eenzelfde verscheidenheid, van 
het groene Santpoort-Zuid, het dorpse Driehuis tot het indu-
striële IJmuiden. Wij ontwikkelen waar het mogelijk is maar, 
maar hechten zeer aan het eigen karakter van onze kernen en 
de groene bu� ers daartussen. Haarlemmerliede en Spaarn-
woude past uitstekend in het kleurrijke palet van Velsen. Klein 
van schaal en groot in verscheidenheid.

Leo Kwant (LGV)
Samen met Velsen kan Haarlemmerliede en Spaarnwoude een 
blok vormen om de groene bu� er te behouden. Het DNA van 
Velsen en Haarlemmerliede en  Spaarnwoude matchen pri-
ma en verschillen weinig. Veel groen en tevens genoeg bedrij-
vigheid waar Haarlemmerliede en Spaarnwoude haar voor-
deel mee kan doen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude moet 
een besluit nemen waar zij geen spijt van krijgen. Zij krijgen er 
spijt van als zij niet voor Velsen kiezen.  

Karel Ockeloen (PvdA)
De mensen uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben 
aangegeven dat hun gemeente ongedeeld zou moeten samen-
gaan met een van de fusiepartners. Velsen steunt dat! De be-
volking van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft aange-
geven veel waarde te hechten aan het behoud van het groen, 
ook na een fusie. Velsen steunt dat! De inwoners van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude vinden het behoud van de eigenheid 
van de kernen in hun gemeente van groot belang. Velsen steunt 
dat!Als u na de fusie op uw eigen plek in een warm bad wilt blij-
ven zitten, kiest u natuurlijk voor Velsen!

Robert van Koten (SP)
Rond het jaar 1000 werd het veen in de omgeving, van wat nu 
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is, ontgon-
nen door akkerbouwers uit Velsen. Ze groeven slootjes, die nu 
nog net zo lopen als zij ze hebben aangelegd. De gemeente Vel-
sen is in vele opzichten uw natuurlijke fusiepartner!

Annekee Eggermont (CDA)
Velsen en Haarlemmerliede en Spaarnwoude passen bij el-
kaar. Niet alleen qua groen en kernen. Met onze geschiedenis 
kunnen we ook wat betreft archeologie en monumenten veel 
voor elkaar betekenen. Ons gezamenlijke cultureel erfgoed, 
bijvoorbeeld onze Forten van de stelling van Amsterdam, ver-
dienen bescherming. Een ongedeelde fusie tussen onze ge-
meenten geeft kracht!

Sander Scholts (Forza!)
Velsen en Haarlemmerliede fuseren? 
Dat is gewoon logisch!

Iskander Sitompul (GroenLinks)
GroenLinks Velsen deelt de kernwaarden van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude. In het bijzonder delen wij het belang 
van het behoud van het groene gebied tussen Amsterdam en 
Haarlem, alsmede het belang van het behoud van de diverse 
dorpskernen. Een lee� are woonruimte in een zo groen mo-
gelijke omgeving met oog voor de authentieke kwaliteiten van 
onze gezamenlijke kernen is waar ook GroenLinks voor staat.

Leen de Winter (ChristenUnie)
IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Spaarndam, Haarlem-
merliede, Penningsveer,  Spaarnwoude,  Buitengebied, Half-
weg. Elf (!!) dorpskernen met een eigen identiteit. Zij horen 
bij elkaar en kunnen elkaar versterken; Velsen! 

Beryl Dreijer (Beryl Dreijer)
Een fusiepartner kiezen is niet makkelijk, behalve als je zé-
ker weet dat iedereen er blij mee is. En...als je zéker weet dat 
iedereen dat over tien jaar nog steeds is. Dat mensen in 2026 
zeggen: “Weet je nog? In 2016? Die keuze voor Velsen; dat was 
een prima besluit!” Nou ben ik daar absoluut zeker van, want 
een keus voor Velsen zal Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de in hun eigenheid versterken. Ook bij een grotere gemeen-
te Velsen zal de stem van alle inwoners van Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude luid en duidelijk hoorbaar blijven. Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, jullie zijn van harte welkom!

QUOTES FRACTIEVOORZITTERS VELSEN
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Advies Rijkswaterstaat: mijd de spits!

Wijkertunnel vangt extra verkeer goed op
Uit een eerste onderzoek van 
Rijkswaterstaat blijkt dat de om-
leidingsroutes rond de afgeslo-
ten Velsertunnel de extra ver-
keersdrukte goed opvangen. Zo-
als verwacht kan de spits erg 
druk zijn en fl inke vertraging op-
leveren.

Mijd de spits!
“Over een hele dag genomen blijft 
de hinder beperkt. Maar we kun-
nen ons voorstellen dat dit niet al-
tijd zo voelt, want tijdens de spits 
kan de hinder fors zijn: een half uur. 
Bij een incident loopt dat nog op. 
Advies blijft om de spits te mijden”, 
aldus een woordvoerder van Rijks-
waterstaat.  Sinds de Velsertunnel 
op 15 april voor negen maanden is 
afgesloten voor een grote renova-
tie, rijdt het verkeer in de IJmond 
via verschillende omleidingsrou-
tes over de A9 en de Wijkertunnel. 
Rijkswaterstaat heeft hiervoor tij-
delijke verbindingswegen aange-
legd. Ook heeft de Wijkertunnel er 
in beide richtingen tijdelijk een ex-
tra rijstrook bijgekregen.

Eerste resultaten
Gebleken is, dat het overgrote deel 
van het verkeer dat eerst door de 

Velsertunnel reed, nu de Wijker-
tunnel neemt. Dankzij de tijdelij-
ke extra rijstrook verwerkt deze op 
dit moment bijna net zoveel ver-
keer als vorig jaar de Velsertunnel 
en de Wijkertunnel samen. Rijks-
waterstaat benadrukt dat deze tus-
senstand geen compleet beeld geeft. 
Door de vele vrije dagen, de meiva-
kantie en het mooie weer de afgelo-
pen tijd, zijn er maar twee ‘normale’ 
weken geweest. 

Spits langer en drukker
Opvallend is, dat de spits langer 
duurt en drukker is. Volgens Rijks-
waterstaat begint de drukte op de 
A9 ’s ochtends nog altijd erg vroeg, 
vanaf zes uur. Rond negen uur 
wordt het geleidelijk weer rusti-
ger. ’s Avonds is de spits meer uitge-
smeerd: hij begint rond half vier ‘s 
middags en neemt pas rond half ze-
ven in kracht af. 

Meer informatie: rijkswaterstaat.
nl/velsertunnel. Hebt u vragen over 
hoe u tijdens de tunnelsluiting kunt 
reizen? Op Facebook en Twitter (@
Velsertunnelrws) beantwoorden we 
die zo goed mogelijk. U kunt ook bel-
len naar de landelijke informatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

2500 fi etsers
De campagne om IJmonders 
over te laten stappen op de fi ets 
loopt op rolletjes.

Via meer dan 150 deelnemende 
werkgevers laten zo’n 2500 foren-
sen in de IJmond regelmatig de 
auto staan en gaan zij fi etsend naar 
werk. Daarmee is de fi etscampag-
ne hard op weg om de oorspronke-

lijke doelstelling van 1000 voertui-
gen minder in de spits te halen. De 
fi etscampagne, een initiatief van 
samenwerkingsverband IJmond 
Bereikbaar, is door Rijkswater-
staat omarmd als maatregel om 
de verkeerhinder te beperken. De-
ze campagne loopt ook na de reno-
vatie van de Velsertunnel door. Zie 
ook ijmondbereikbaar.nl. 

Op woensdag 15 juni kunt u zien 
en horen wat hierboven staat – en 
het zelfs leren! In de bibliotheek 
van Velsen, Dudokplein, wordt 
een korte fi lm vertoond over om-
gekeerd praten in het IJmuiden 
van vroeger. U bent van harte wel-
kom.

Rond 1890 is het omgekeerd pra-
ten ontstaan, na de aanleg van het 
Noordzeekanaal. De IJmuidense 
vishandelaren wilden gegevens over 
vangsten en prijzen graag voor zich-
zelf houden. Ook de mannen van de 
sleepboten gebruikten deze taal als 
ze met elkaar nieuwtjes uitwissel-
den, die de concurrentie niet weten 
mocht. Het is gewoon Nederlands, 
maar per lettergreep omgedraaid. Zo 
ontstaat ‘taarpen’ in plaats van ‘pra-
ten’. In de Tweede Wereldoorlog is 
de taal gebruikt om Duitsers te mis-
leiden.

Oud-IJmuiden
Nu is er een korte fi lm. Initiatiefne-
mers zijn Pauline van Vliet (stich-
ting Kist), het Vellesan College en 
Marlenne Schrijver, bekend van de 
projecten Beleef Oud-IJmuiden en 
Ontdek Oud-IJmuiden. Misschien 
wordt zo een stukje cultuur uit 
IJmuiden behouden en zelfs overge-
dragen. In de fi lm van 7 minuten is te 
zien hoe leerlingen van Havo-Vwo2 
van het Vellesan College een paar 
woorden van deze taal leren.

Kom kijken, luisteren en doen
Wilt u horen hoe het klinkt? Het zelf 
leren misschien? Of misschien kunt 
u het nog! Kom dan op woensdag 
15 juni van 16.00 tot 17.00 uur naar 
de bibliotheek van Velsen aan het 
Dudokplein. Wethouder Robert te 
Beest (cultuur) heet u van harte wel-
kom: “De omdraaitaal is een stukje 
geschiedenis van IJmuiden. Er zijn 
nog maar een paar mensen, die de-

ze taal beheersen. Het zou zonde zijn 
als dat verloren gaat. Daarom hoop 
ik dat een nieuwe ( jongere) genera-
tie deze traditie gaat voortzetten.’’

Na afl oop is er een robbel ne kellere 
saak! Op de foto Marlenne Schrijver 
aan het werk op het Vellesan College.  

De Velsertunnel is dicht. De A9 
en Wijkertunnel verwerken nu 
meer verkeer. We raden aan zo 
veel mogelijk de spits te 
mijden. Maar wanneer is het 
spitstijd?

Spitstijd A9 Wijkertunnel

06:00 uur

09:30 uur

16:30  uur

18:00 uur

richting zuiden

07:30 uur

09:15 uur

15:30 uur

19:00 uur

richting noorden

geen spits

spits

drukke spits

‘Omkeertaal is stukje geschiedenis van IJmuiden’

Weet u wat ‘mo-eg-dreek taarpen’ betekent?
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Festival der Verantwoording

Oog en oor voor burgers

Structuurvisie Velsen 2025

‘Rauw, slim en 
lommerrijk’ nodigt uit
tot nieuwe ontwikkelingen
In de door de gemeenteraad vast-
gestelde structuurvisie, met de ti-
tel ‘Rauw, Slim en Lommerrijk’, 
worden de kernkwaliteiten van 
Velsen verder verankerd.

De innovatieve maakindustrie, de 
nautische toegangspoort tot de Me-
tropoolregio Amsterdam, het gedi� e-
rentieerde woonmilieu met de groene 
duindorpen en de focus op IJmuiden 
met zijn te lang onderschatte metro-
politane kwaliteiten. De structuurvi-
sie Velsen is de integrale visie op de 
toekomstige ruimtelijke ontwikke-
ling van de gemeente. De structuurvi-
sie zet de stip op de horizon in 2040 
en toont de ruimtelijke visie tot 2025. 

Wethouder Vennik: “Deze structuur-
visie is nadrukkelijk geen blauwdruk. 
In tegendeel, het nodigt uit tot nieu-
we ontwikkelingen en maakt onze ge-
meente uniek en veelzijdig! Het sti-
muleert en faciliteert initiatieven 
op het gebied van woningbouw in 
IJmuiden waar verdere verdichting 

en hoogbouw de stedelijke kwaliteit 
kunnen versterken. Daarnaast willen 
we ruimte bieden voor economische 
ontwikkelingen vanuit de overtui-
ging dat innovatie zal bijdragen aan 
verantwoorde groei.”

Bekijk de 360 graden video!
De 360 graden video waarin wethou-
der Vennik de Structuurvisie Velsen 
2025 ‘Rauw, slim en lommerrijk’ aan 
u presenteert is te vinden via www.
velsen.nl/structuurvisie of scan de 
volgende QR code:

Fijn dat het Sociaal Wijkteam er 
is, heb meer aandacht voor homo-
seksuele ouderen en luister goed 
naar de burgers – een paar aan-
bevelingen die de gemeente Vel-
sen kreeg tijdens de bijeenkomst 
op donderdag 2 juni. Aanleiding: 
de nieuwe taken in de zorg & on-
dersteuning, jeugdhulp en op het 
gebied van werk. Hoe pakken die 
uit voor burgers en beroepskrach-
ten?

Burgers en beroepskrachten waren 
uitgenodigd om te vertellen wat er 
voor hen veranderd was sinds de ge-
meente Velsen op 1 januari 2015 al-
lerlei nieuwe taken had gekregen 
op het gebied van zorg & ondersteu-

ning, jeugdhulp en werk. Wat gaat 
goed en wat kan beter, en wat kan 
de gemeente daarin betekenen? Een 
paar opmerkingen: zorg dat het pa-
pierwerk voor cliënten in verhou-
ding is tot hun problemen, we zou-
den als consulenten beter en eerder 
kunnen samenwerken, en kunnen 
we met onze scootmobiel ook tot aan 
de vloedlijn komen op het strand? 
Dan kunnen wij ook pootje baden, 
net als onze kleinkinderen. 

Wethouder Annette Baerveldt en Te 
Beest waren erg blij met alle reac-
ties, de positieve en de kritische. Dat 
helpt de gemeente om het beter te 
doen waar het kan en waar het moet. 
(foto: Reinder Weidijk)



Infopagina

9 juni 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

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

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
mei 2016 tot en met 3 juni 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Margadantstraat ong., gebruik mid-
denterrein IJmuider Delta voor 
stallen vrachtwagenopleggers 
(02/06/2016) 
10230-2016;
Blauwe Zeedistel 23, vergroten wo-
ning met aanbouw achterzijde 
(02/06/2016) 10187-2016;
Casembrootstraat 58, plaatsen 3 lo-
kalen, een dakkapel en vervangen ko-
zijnen (30/05/2016) 9972-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., plaatsen obser-
vatiecamera (03/06/2016) 10305-
2016;
Frans Netscherlaan 13, vervan-
gen bestaande dakkapel door grote-
re dakkapel gedeeld met huisnr. 11 
(01/06/2016) 10182-2016;
Westerhoevelaan 19, plaatsen twee 
dakkapellen (02/06/2016) 10241-
2016;
Frans Netscherlaan 11, vervangen 
dakkapel door grotere dakkapel ge-
deeld met huisnr. 13 en interne ver-
bouwing begane grond (01/06/2016) 
10181-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen 
(03/06/2016) 10272-2016.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, renoveren en uit-
breiden woning (gemeentelijk mo-
nument)(02/06/2016) 10245-2016;
Schoterkerkpad ong., dempen en gra-
ven watergang en plaatsen dam met 
duiker (31/05/2016) 10056-2016.

Velserbroek
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voor-
gevel)(29/05/2016) 9843-2016;
Grote Buitendijk 7, kappen boom 
(30/05/2016) 9988-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
St Martinstraat 14 en 16, split-
sen sportcentrum in 2 woningen 
(02/06/2016) 4971-2016;

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, wijziging ge-
bruik Felison Terminal voor openba-
re niet-reguliere publieksevenemen-
ten (06/06/2016) 6837-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden/Velsen-Zuid
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, 
Kromhoutstraat t/m de Badweg, 
plaatsen 35 banieren (06/06/2016) 
19398-2015;
Radarstraat 113, verhogen stenen 
schuttingmuur (03/06/2016) 8652-
2016;
Rondweg ong., bouwen loods 
(03/06/2016) 5765-2016.
Rijksweg 134, herstellen Centraal 
Plateau, opnieuw aanleggen histori-
sche Reposoirs en aanbrengen nieu-

we halfverharding op bijbehorende 
lanen (06/06/2016) 7714-2016.

Driehuis
Van Lenneplaan 38, plaatsen erfaf-
scheiding (06/06/2016) 8038-2016.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 13 en 
13 A, samenvoegen 2 woningen 
(06/06/2016) 5395-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
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Sessies gemeenteraad Velsen op 15 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal        
19:30 – 21:00 uur:  Woningwet - uitwerking Woonvisie/
   voorbereiding prestatieafspraken 2017 e.v. 
   / woningmarktregio

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19:30 – 21:00 uur:   Financiële stukken Gemeenschappelijke 
   Regelingen

Sessie 3: Raadzaal
21:30 – 23:00 uur:   Jaarstukken 2015 Velsen

Sessie 4: Rooswijkzaal
21:30 – 23:00 uur:  Beeldkwaliteitsplan Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken.

Inspreken tijdens de Sessies:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk dinsdag 14  juni 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e, tel. 
0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de 
agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - dan wordt de 
reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

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

Willemsbeekweg 21, 1971 GV  
IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben beslo-
ten:

- de Margadantstraat en Kruitenstraat 
te IJmuiden aan te wijzen als parkeer-
verbodszone door middel van het 
plaatsen van de borden E1 (‘zone be-
gin’) en E1 (‘zone eind’), zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het RVV 1990 en hier-
aan een zonale werking toe te kennen 
als bedoeld in artikel 66 van het RVV 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Besluiten (vervolg)
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen deurkozijn 
en dak op/in afvalplein (02/06/2016) 
7277-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Dorpsfeest Driehuis van 7 t/m 9 juli 
2016, Driehuizerkerkweg tussen Va-
leriuslaan en P.C. Hooftlaan te Drie-
huis (01/06/2016) 7333-2016;

Avondvierdaagse te Santpoort van 
21 t/m 24 juni 2016, start- en fi -
nishlocatie Parnassiaschool, Wul-
verderlaan 3 te Santpoort-Noord 
(01/06/2016) 8013-2016;
Dorpsfeest Velsen-Noord van 17 t/m 
19 juni 2016, Stratingplantsoen, Vel-
sen-Noord (07/06/2016) 9215-2016;

toerfi ets evenement Decathlon Cy-
cle Tour Amsterdam 12 juni  2016 
van 10.30 tot 15.00 (07/06/2016) 
8727-2016;
Re-enactment op de ruïne van Brede-
rode 11 en 12 juni 2016 (08/06/2016) 
6548-2016.
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