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Avondvierdaagse IJmuiden 
‘Vier geweldige dagen’

IJmuiden - De Avondvierdaag-
se van IJmuiden is weer voor-
bij en volledig geslaagd. Maar 
liefst 1761 wandelaars liepen dit 
jaar mee. Er waren geheel nieu-
we routes gemaakt, die de wan-
delaars onder andere door de 
woonwijken van IJmuiden voer-
den. Een sliert van wandelaars 
liep ook door het stadspark aan 
het Gijzenveltplantsoen en een 
stukje Moerbergplantsoen. 
Het weer werkte prima mee tot 
woensdagavond. De laatste 
wandelaars werden getrakteerd 
op een flinke regenbui. Maar dat 
mocht de pret niet drukken, zij 
bleven sportief doorwandelen. 
De laatste avond werd er verza-

meld op het Van Poptaplantsoen 
voor de intocht. De scholen ver-
zamelden zich in de Homburg-
straat waar dweilorkest Iaa Doe-
je gezellige muziek liet horen. 
Om 20.00 uur vertrok de stoet 
via de Warmenhovenstraat, Gul-
likerstraat, Houtmanstraat, Wijk 
aan Zeeërweg en Velserduinweg 
richting Speeltuin De Veilige Ha-
ven, alwaar het eindpunt was 
en de wandelaars hun medaille 
konden ophalen.
De organisatie kan terugkijken 
op vier geweldige dagen en zijn 
dan ook zeer tevreden over het 
verloop. Iedereen wordt harte-
lijk bedankt voor hun deelname 
en hulp.

Gewonde bij schietincident

IJmuiden - De politie heeft een 
onderzoek ingesteld na een 
schietincident afgelopen zater-
dagavond in de Eridanusstraat in 
IJmuiden. Rond 18.40 uur kreeg 
de meldkamer van politie een 

melding dat er was geschoten.
De politie trof in de woning een 
zwaargewonde 25-jarige IJmui-
denaar aan. Deze IJmuidenaar is 
met de ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis. 

Op aangeven van getuigen kon 
de politie in de directe omgeving 
een 20-jarige verdachte aanhou-
den. Ook het vuurwapen werd 
veiliggesteld en is in beslag ge-
nomen door de politie en een 
uitgebreid onderzoek werd in-
gesteld. De 20-jarige verdach-
te, eveneens een IJmuidenaar, 
is naar het politiebureau overge-
bracht en hij is ingesloten.
Over de toedracht van het in-
cident is een onderzoek inge-
steld, een en ander zou hebben 
plaatsgevonden naar aanleiding 
van een conflict in de relatione-
le sfeer. 
De recherche heeft grondig on-
derzoek gedaan naar de toe-
dracht van het schietincident. 
Daartoe werd de omgeving af-
gezet en het huis afgesloten. De 
Dierenambulance mocht later 
naar binnen om de kat mee te 
nemen. (foto: Ko van Leeuwen)

Beeckestijn Pop: klasse!

velsen-Zuid - Opera bij Beec-
kestijn Pop? Ja, al was het dan 
Dronkemans Opera (zie foto), 
op het Kabouterpodium. Een 
vernieuwend en amusant con-
cept in de vorm van muziekthea-
ter. Het Beeckestijnbier smaakte 

daar bijzonder goed bij. Dit jaar 
een bijzonder divers programma, 
met bekende en wat minder be-
kende namen. 
Vrijdagavond begon het al heel 
goed met Club Beeckestijn dat 
in het teken stond van ‘legenda-

ry festivals’ en veel heerlijke mu-
ziek van lokaal talent. En ook za-
terdag blonk uit van muzikale 
hoogtepunten. De zon speelde 
een belangrijke rol. De sfeer en 
de opkomst van duizenden lief-
hebbers deed de rest. Klasse!
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.

Dat IJmuiden en vis onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn is geen 
nieuws. Al vanaf de opening van 
het Noordzeekanaal in 1876 bo-
den de pieren en de aanlegstei-
gers in het buitenkanaal een vei-
lige vluchthaven. De pieren zorg-
den voor een verminderde golfslag 
van de Noordzee bij de sluizen. De 
aanlegsteigers waren aangelegd 
voor het aanmeren van de sche-
pen die geschut werden. Maar al 
snel werd de ‘haven’, die toen de 
enige onderbreking vormde in de 
kust tussen Hoek van Holland en 

Den Helder, een geliefde aanleg-
plaats voor vissers. Zo ontstond 
een levendige vishandel bij IJmui-
den en nam het aantal vissers-
schepen toe. De schepen lagen 
soms rijendik aan de steigers en 
belemmerden de doorvaart voor 
de koopvaardijschepen. In 1896 
werd de Vissershaven in gebruik 
genomen en vanaf dat moment 
kon IJmuiden zich verder ontwik-
kelen tot de hedendaagse vissers-
plaats met de op een na grootste 
visafslag van Nederland. Wie zich 
wil laten informeren over vis en 
visverwerking of gewoon wil ge-
nieten van het lekkere dat de zee 
te bieden heeft, kan zondag te-
recht op de ‘IJmuidensche Visch-
markt’ op Plein 1945, met onder 
andere een vistafel, een visveiling, 
een wedstrijd haringhappen en – 
zoals de foto toont – demonstra-
ties visroken.

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Doek valt voor 
Stormvogels Zaterdag

IJmuiden - Na een verblijf van 
slecht één jaar in de derde klas-
se viel het doek zaterdag na de 
nederlaag tegen SC Buitenvel-
dert (3-1) in Amsterdam. Na  een 
reeks van twee wedstrijden te-
gen SC Buitenveldert in Amster-
dam was degradatie naar de vier-
de klasse een feit.
Zonder de geblesseerde Tim 
Binkhorst en Daan de Koning (op 
vakantie) trad Stomvogels aan 
tegen SC Buitenveldert. Tevens 
moest Bas van den Oever in de 
eerste helft geblesseerd het strijd-
toneel verlaten. De weersomstan-
digheden in Amsterdam waren 
bar slecht en daarom werd beslo-
ten iets meer in te zakken en Bui-
tenveldert iets uit te laten razen. 
En dit tactische systeem werk-
te prima: Buitenveldert kreeg een 
overwicht, maar wist geen gro-
te kansen te creëren. De grootste 
kans kreeg Stormvogels toen Tim 
Stengs halverwege de eerste helft 
voor open doel miste. In de bles-
suretijd van de eerste helft sloeg 
het noodlot voor Stormvogels toe. 
Vanaf de zijkant mocht Buitenvel-
dert een vrije schop nemen die 
vervolgens net genoeg geschampt 
werd om doelman Toby Paap 
kansloos te laten passeren, 1-0. 

Meteen na de thee kon Buitenvel-
dert haar voorsprong verdubbe-
len tot 2-0. Na dit doelpunt kreeg 
Stormvogels vanaf de zijkant de 
opdracht alles of niets te gaan 
spelen en dat leidde na een kwar-
tier tot de tegentreffer. Net even 
buiten het strafschopgebied werd 
Nick Strijland onderuit gehaald en 
met een bekeken vrije schop ver-
kleinde Nick Hoek de stand, 2-1. 
Na deze aansluitingstreffer bleven 
de IJmuidenaren druk uitoefenen 
op het doel van de Amsterdam-
mers, maar het geluk ontbrak hen 
om op gelijke hoogte te kunnen 
komen. Zo belandde een schot op 
de paal en werd de bal van de lijn 
gehaald. Op de counter bleef Bui-
tenveldert ook gevaarlijk en vlak 
voor tijd maakte men aan alle illu-
sies een einde, 3-1, en gezien het 
spelbeeld van de twee wedstrij-
den verdienden de Amsterdam-
mers om precies op de dag van 
hun veertigjarig bestaan te pro-
moveren naar de derde klasse.
Trainer Patrick Engelhart is voor 
het volgend seizoen optimistisch. 
Een vijftal spelers zullen dan hun 
opwachting in zijn selectie maken. 
Engelhart: ,,Met deze selectie kan 
ik volgend seizoen in de vierde 
klasse hoge ogen gaan gooien.”

Multimate actie loopt af
‘5 piek voor je verfkliek’  
IJmuiden - Tot en met zondag 
15 juni loopt nog de bijzonde-
re campagne ‘Vijf piek voor je 
verfkliek’ bij Multimate IJmui-
den. Klanten kunnen nog tot en 
met zondag hun oude emmers 
en blikken met verfresten inle-
veren in de bouwmarkt. In ruil 
daarvoor ontvangen zij per blik 
of emmer een tegoedbon van 5 
euro die zij kunnen inwisselen 
bij aankoop van nieuwe verf ter 
waarde van minimaal 20 euro. 
Reden voor de campagne was 
dat het sinds kort mogelijk is 
nieuwe verf te recyclen uit ou-
de verfresten. 
Ongebruikte verfresten eindi-
gen veelal in de schuur of bij 
het afval. Klanten van Multima-
te konden zo hun oude verf een 
nieuw leven geven en droegen 

daarbij tegelijkertijd bij aan een 
beter milieu. Multimate nodigt 
alle inwoners uit om nog tot en 
met zondag hun oude verfres-
tanten in blikken en emmers te 
komen inleveren. 
Pieter Dungelmann van Multi-
mate: ,,Het is fantastisch dat er 
nu een manier is gevonden om 
oude verfresten te hergebrui-
ken. Wij dragen deze campag-
ne dan ook een warm hart toe 
en roepen al onze klanten op 
hun planken alsnog leeg te ha-
len en zoveel mogelijk verfres-
tanten te verzamelen. Hiermee 
hebben we het recyclingproces 
van oude verf in een keer een 
enorme boost gegeven.” Voor 
meer informatie over deze ac-
tie en de voorwaarden ga naar 
www.verfkliek.nl.

Ris geeft massages cadeau!

IJmuiden - Het zal niemand 
ontgaan zijn. Juwelier Ris zit 60 
jaar aan het Marktplein in IJmui-
den en viert dit het hele jaar door 
met leuke acties. De maand mei 
stond in het teken van de ont-
spanning. Ris verlootte ‘lavashell 
massagebonnen’ van schoon-
heidssalon Luciénne Linden-
berg. Bij aankoop vanaf 60 euro 
kon de klant een lot invullen. In-
middels hebben de zes winnaars 
bericht gekregen.
Inmiddels is de actie van de 
maand juni alweer in volle gang. 
Deze keer maakt de klant bij 

aankoop vanaf 60 euro bij Ris 
kans op twee gratis toegangsbe-
wijzen inclusief zes consumpties 
voor Two Generations op 5 juli  
in Villa Westend. Op deze beach- 
edition treden The Trammps op.  
Bezoek Juwelier Ris aan het 
Marktplein en maak kans op 
deze gezellige avond. En denkt 
u aan vaderdag? Er is ook een 
mooie collectie in huis voor de 
mannen. 
Juwelier Ris BV, Marktplein 17, 
1972 GA IJmuiden, 0255-515668. 
Zie ook www.risjuwelier.nl of e-
mail: ris@risjuwelier.nl.

Bijeenkomst voor 
mantelzorgers

IJmuiden - Centrum Mantel-
zorg van Socius organiseert bin-
nenkort een ontmoetingsbijeen-
komst voor mantelzorgers met 
het thema ‘Vragen staat vrij! Als 
je zorgt voor een ander’. Deze 
bijeenkomst staat in het teken 
van ontmoeting en herkenning. 
Daarnaast worden er ervarin-
gen uitgewisseld met betrekking 
tot het vragen en accepteren van 

hulp uit de omgeving. De bij-
eenkomst vindt plaats op dins-
dag 24 juni van 14.00 tot 16.00 
uur in Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3. Geen uitno-
diging ontvangen? Aanmelden 
kan tot en met 19 juni bij Soci-
us via 088-8876900 of centrum-
mantelzorgvelsen@socius-md.nl 
(naam, adres, telefoonnummer 
en geboortedatum vermelden).
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Donderdag 
12 juni

Expositie Henny Huneker in 
het Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Santpoort-
Noord. Geopend op dinsdag en 
donderdag van 09.30 tot 16.30 
en vrijdag van 09.30 tot 12.30 
uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica van 
het landschap’ over de invloed 
van mensen op het landschap. 
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: Patro Doc: Jan Derks en 
Wouter Prudon. 21.00 uur. Toe-
gang gratis. 24.00 uur: LOS!. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
13 juni

Maritieme folkgroep Nelson’s 
Blood in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: WK: Nederland-Spanje. 
20.00-24.00. Toegang gratis. Ca-
fé: July Talk. 21.30 uur. Toegang 
gratis. 23.00-04.00: Karton. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 
14 juni

Schoolkorfbaltoernooi op het 
sportveld van DKV, Sportpark 
Schooneberg in Velsen-Zuid. 
Aanvang 09.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Muziekevenement IJmuider 
Harmonie op Plein 1945 tijdens 
de braderie. Van 15.00 tot 20.00 
uur. Toegang gratis.
Optreden Projectkoor Kama-
baro in de pastorietuin van de 
Engelmunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 15.00 uur.
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: Café: Reggae movement 
presenteert Boom Table Splash. 
22.00 uur. Toegang gratis. Haar-
lemmerhout: Harlem Shuffle. 
16.00-23.00 uur. Toegang gratis. 
Afterparty Harlem Shuffle 23.00-
04.00 uur. Toegang gratis. Van-
af 18 jaar.

Zondag
15 juni

Collecteweek Rode Kruis tot 

en met 21 juni.
Vischmarkt op Plein 1945 
IJmuiden.
Fietsen en wandelen voor Ma-
lawi. Start om 10.00 uur bij Ca-
fé Bartje, Hoofdstraat Santpoort.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Zomerconcert Tadam in Stom-
pe Toren, Kerkweg 26 Spaarn-
woude. Aanvang 14.00 uur.
Het Bolling Jazz Kwartet in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Optreden LEFF bij Café Bart-
je, Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Van 17.00 tot 20.00 uur.

Maandag
16 juni

2de Kans opent haar deuren 
in buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Van 
09.30 tot 11.30 uur.

Dinsdag
17 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: Clutch. 20.00 uur. Toe-
gang 17,50.

Woensdag
18 juni

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Leren klaverjassen bij Kansen 
& Zo. in buurtcentrum De Spil 
IJmuiden. Van 13.00 tot 15.00 
uur.
Patronaat Haarlem, www.pa-
tronaat.nl: WK: Autstralië-Ne-
derland. 17.00-20.00 uur. Toe-
gang gratis. Café: Haarlemse 
popscene. 21.30 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 
19 juni

Voorronde Telstar Street League 
op het Stratingplantsoen in Vel-
sen-Noord. Aanvang 17.00 uur.
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: 24.00 uur: LOS!. Toegang 
5,-, gratis voor studenten Vanaf 
18 jaar.

Fluitconcert tegen 
HOV-busbaan 
IJmuiden - Het was de be-
doeling dat woensdagmiddag, 
door ouders en leerlingen van 
het Vellesan College, een pro-
testoptocht zou worden ge-
houden tegen de komst van de 
HOV-busbaan. Die werd ook 
gehouden, maar zonder leer-
lingen, onder meer vanwege de 
leerplichtwet. 
De aanwezige ouders en be-
trokkenen compenseerden dat 
gemis echter zonder probleem 
door luidruchtig op fluitjes en 
toeters te blazen en op trom-
mels te slaan.
De optocht ging richting stad-
huis waar aan wethouder Ven-
nik een petitie werd aangebo-
den met als onderwerp: ‘Zeg 
NÉÉ tegen busbaan tracé over 
de Troelstraweg’. De schoollei-
ding en de betrokken ouders 

zijn namelijk van mening dat 
een drukke busbaan langs een 
grote scholengemeenschap de 
veiligheid van de kinderen ern-
stig in gevaar brengt. Vennik re-
ageerde daarop met de mede-
deling dat alle uitgevoerde on-
derzoeken en de daaropvol-
gend genomen veiligheids-
maatregelen geen aanleiding 
tot bezorgdheid geven. Hiermee 
blijven partijen dus tegenover 
elkaar staan.
Tijdens de daarop volgende 
raadsvergadering werd door de 
gemeenteraad vervolgens het 
besluit genomen dat er geen 
referendum over het HOV-be-
stemmingsplan gaat plaatsvin-
den waarmee tevens de mo-
gelijkheid, om nog iets te doen 
aan het geplande tracé via de 
Troelstraweg, van de baan is.

Wolter Kroes op
Telstar jubileumfeest
Velsen-Zuid – Zaterdag 28 ju-
ni zal in het kader van het jubi-
leumjaar van Telstar in het Tata 
Steel Stadion een groot Telstar 
jubileumfeest plaatsvinden. Het 
feest, dat om 17.00 uur begint, 
duurt de hele avond duren en 
start met het bekijken van, naar 
alle waarschijnlijkheid, Ne-
derland-Brazilië op een groot 
scherm vanaf de tribune.
Na de wedstrijd zal het gro-
te feest losbarsten op twee po-
dia met optredens van vele lo-
kale bekendheden zoals Frans 
Zeilmaker, Als de Brandweer, 
DJ Jack & Jack, Esther de Haas, 
The Local Boyzz, DJ Miss Be-
have en als klapper zal Wolter 
Kroes de avond afsluiten. De 
hele avond vindt plaats rond 
het hoofdveld van het stadion. 
Dit alles onder het genot van 
een hapje en een drankje bij 

de vele standjes. Het belooft op 
voorhand al een fantastische 
avond te worden.
De kaartverkoop van het Telstar 
jubileumfeest start vrijdag 6 ju-
ni om 12.00 uur. De prijs voor 
een kaart voor dit fantastische 
feest is 20 euro. Een kaart voor 
leden van de supportersvereni-
ging en/of seizoenkaarthou-
ders (seizoen 2013/2014) kost 
15 euro, maximaal twee kaar-
ten per persoon. Bij iedere toe-
gangskaart ontvangt men twee 
consumpties. Kaartverkoop uit-
sluitend via het Tata Steel Sta-
dion ( gedurende kantoortij-
den). Om 17.00 uur gaat het 
stadion open. De WK-wedstrijd 
start om 18.00 uur. Aansluitend 
is de live muziek op twee podia. 
De feestavond wordt groots af-
gesloten met het optreden van 
Wolter Kroes.

www. .nl

www. .nl

IJmuiden aan Zee – Rijkswa-
terstaat gaat de dichtgeslibde 
Averijhaven aan de noordzijde 
van het kanaal, opnieuw inrich-
ten. Het slib wordt weggehaald 
en er komen twee lichterpalen, 
waar zowel de binnenvaart als 
grotere schepen bepaalde ladin-
gen kunnen overhevelen. En ook 
een schip dat averij heeft opge-
lopen kan er tijdelijk worden af-
gemeerd. Rijkswaterstaat heeft 
geen interesse om de Averijha-
ven te exploiteren. Daarom heeft 
de gemeente Velsen aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in aankoop. 
Daaraan gaat nog wel een en an-
der vooraf. Zo moet er een busi-
nessplan op tafel komen en moet 
er worden bekeken of er een le-
ning bij VNG, Vereniging der Ne-
derlandse Gemeenten, kan wor-
den verkregen. Als de haven in 
eigendom van de gemeente Vel-
sen komt is het waarschijnlijk dat 
Zeehaven IJmuiden deze gaat 
exploiteren. Voor de gemeen-
te Velsen zou het betekenen dat 
voor de Averijhaven dezelfde re-
gels gaan gelden als in de ande-
re havens. Vooral op het gebied 
van handhaving van milieuregels 
ziet Velsen veel winst in eigen-
dom en eigen beheer. Het col-
lege vraagt aan de gemeente-
raad een akkoord voor een voor-
bereidingskrediet van 60.000 eu-
ro voor het inhuren van experti-
se om een goed onderbouwd be-
sluit over een eventuele aankoop 
te nemen.

Velsen wil 
Averijhaven

Velsen – Staatssecretaris Tee-
ven maakte onlangs bekend hoe-
veel kinderen en gezinsleden hij 
een verblijfsvergunning heeft ge-
geven op grond van de Rege-
ling langdurig verblijvende kinde-
ren, beter bekend als het Kinder-
pardon. Driehonder kinderen ble-
ken niet onder de regeling te val-
len omdat zij onder gemeente-
lijk toezicht stonden en niet onder 
die van de rijksoverheid. Een on-
terechte zaak, vindt het VNG, Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten. 
Een aantal burgemeesters heeft 
het initiatief genomen om hand-
tekeningen te verzamelen om de 
afgewezen aanvragen te herzien. 
Raadslid Hülya Kat van D66 Vel-
sen heeft aan het college van bur-
gemeester en wethouders ge-
vraagd wat hun visie is en of er 
ook in Velsen kinderen buiten het 
Kinderpardon vallen. Burgemees-
ter Weerwind liet weten al op 15 
mei de oproep te hebben onder-
tekend. In Velsen dreigde een kind 
buiten het Kinderpardon te vallen, 
zo bleek na overleg met Stichting 
Vluchtelingenwerk Noordwest-
holland. Het ging om een Irakees 
kind. De burgemeester heeft sa-
men met Vluchtelingenwerk ver-
zocht de aanvraag om te mogen 
blijven toch te horeren. Dit verzoek 
is inmiddels ingewilligd.

Eén kinder-
pardon in Velsen 
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Fikse korting tot 1 augustus
Rijschool ABC: specialist 

in spoedopleidingen
IJmuiden – In vier weken ont-
spannen je rijbewijs halen tegen 
een scherpe prijs? Dat kan bij Rij-
school ABC. Zeker nu je tot 1 au-
gustus kunt reserveren met bij-
zondere korting. Een spoedoplei-
ding, bestaande uit 25 uur les, in-
clusief praktijkexamen kost dan 
1396 euro, in plaats van 1550 euro. 
Ook voor de eerste tien lessen be-
taal je nu minder: geen 460, maar 
350 euro. Maar ook hier geldt: re-
serveren voor 1 augustus. Je rij-
bewijs halen is deze zomer dus zo 
verdiend.
Rijschool ABC heeft in bijna tien 
jaar tijd al 950 leerlingen in Velsen 
en omgeving naar hun rijbewijs en 
veilig op weg geholpen. Rijschool-
houder Edwin Bakker mag dan 
wel een specialist zijn in spoedop-
leidingen, hij is de rust zelve waar 
het lesgeven betreft. 
,,De lessen worden heel rustig op-
gebouwd,’’ zegt hij. ,,Eerst sturen, 
gas geven en remmen, en als de 
cursist er aan toe is, in les 2 of 3, 
koppelen en schakelen. De rijop-
leiding bestaat uit de technische 
handelingen en verkeersinzicht 
aanleren, als dat goed gebeurt, 
komt het zelfvertrouwen vanzelf.’’ 
Dat klinkt wel heel rustig, hoe zit 
het dan met de spoedopleiding? 
,,Een spoedopleiding is niet ge-
schikt voor iedereen’’, aldus Edwin 
Bakker. ,,Na de eerste les kan ik 
een aardige inschatting geven. 
Mensen die angstig in het verkeer 

zijn of de techniek minder snel op-
pakken, kunnen beter wat meer 
tijd nemen, dat zeg ik dan ook al-
tijd eerlijk. Niet voor niets hebben 
wij een heel hoog slagingspercen-
tage van 80 procent op de spoed-
opleidingen. Bij ons krijgen de 
cursisten individueel les. Dus hoef 
je geen hele dagen bij een ande-
re cursist in de auto te zitten. Er 
is dan tijd om te leren en te con-
centreren, maar ook om je te ont-
spannen en alles goed in je op te 
nemen. De lessen worden in on-
geveer vier weken tijd gereden in 
blokken van anderhalf of twee uur 
per dag, op drie, vier of vijf dagen 
per week. Mocht een kandidaat 
een keertje ziek worden, dan is er 
tijd om lessen in te halen, zodat ze 
toch op tijd klaar zijn voor hun rij-
bewijs.’’
De 18-jarige Tom uit IJmuiden (zie 
foto) is inmiddels bezig met zijn 
tiende rijles bij Rijschool ABC. 
Zenuwachtig was hij van te voren 
niet, maar toch waardeert hij de 
relaxte lessen van Edwin: ,,Hij blijft 
altijd rustig en legt alles goed uit. 
Als fietser nam ik altijd voorrang. 
Nu leer ik pas dat het anders is. Ja, 
mijn theorie-examen moet ik nog 
doen. We hebben gewoon plezier 
in de auto. En als er kritiek is, is dat 
altijd opbouwend.’’
Meer weten over Rijschool ABC, 
kijk dan op www.rijschool-abc.
nl of bel Edwin Bakker via  06-
46230776.

2de Kans ook in IJmuiden
IJmuiden - De tweedehands kle-
ding winkel van Stichting Welzijn 
Velsen 2de Kans, gevestigd in Vel-
sen-Noord, opent vanaf maandag 
16 juni een 2de kleine vestiging in 
buurtcentrum De Spil, Frans Hals-
straat 29. Op de maandagochtend 
van 09.30 tot 11.30 uur opent ‘2de 
kans IJmuiden’ haar deuren voor 
iedereen. Een deel van de collectie 
(merk)kleding wordt verkregen via 
Gijs & Guus uit Santpoort-Noord. 
Tijdens de openingstijden van het 
winkeltje is er een inloop waar u 
een kopje thee of koffie kunt drin-
ken, een gezellig praatje kan ma-

ken en eigen dingen kunt doen als 
breien, een puzzeltje of de krant 
lezen. Zij zoeken nog enthousias-
te gastvrouwen/mannen die het 
leuk vinden om te helpen met het 
klaar maken en verkopen van kle-
ding en het begeleiden van deel-
nemers. Er is altijd een beroeps-
kracht aanwezig. Voor informatie 
bel 06-23802814. Ook in de zo-
mervakantie zijn zij open. Mocht u 
nog goede kleding (bovenkleding) 
hebben liggen wat een tweede 
kans verdient, dan kun u het afge-
ven bij de receptie van het buurt-
centrum.

Sportagenda 2014
Schoolplein

wordt beweegplein
Velsen – Ook in 2014 wordt 
een deel van de Sportagen-
da 2013 tot 2016 ‘Velsen vol-
op in beweging’ verder uitge-
voerd. Er zijn vier speerpunten 
vastgesteld. Zo wordt er ge-
werkt aan een sportoriënta-
tieprogramma voor het voort-
gezet onderwijs. Veel jonge-
ren vanaf 15 jaar stoppen met 
sporten. De medewerker sport-
stimulering wordt ingezet om 
binnen school een programma 
op te zetten om jongeren te la-
ten kennismaken met sporten. 
Hierbij wordt aangesloten op 
bestaande initiatieven. 
Samen met de provincie en 
andere gemeenten wordt een 
wandelnetwerk doorontwik-
keld, met een startpunt, een 
informatiepaneel en een kaart 
die alle wandelroutes in de 
omgeving toont. De uitvoering 
start in 2015.
Basisscholen met een sport-
profiel, zoals brede school de 
Zandloper, krijgen een subsidie 
van maximaal 50.000 euro per 
school, om een beweegplein 

aan te leggen. Het plein is be-
doeld voor leerlingen en voor 
buurtkinderen. Een beweeg-
plein stimuleert sport en spel, 
maar is ook belangrijk voor de 
sociale, motorische en cogni-
tieve ontwikkeling van kinde-
ren.
Het vierde speerpunt richt zich 
op het verbreden van het sport 
aanbod van bestaande vereni-
gingen. 
Via een gerichte themabijeen-
komst wil de gemeente de ver-
enigingen op de hoogte bren-
gen van de laatste ontwikkelin-
gen op sportgebied, om zo het 
sportaanbod te versterken. De 
gemeente biedt begeleiding en 
advies bij het ontwikkelen van 
bijvoorbeeld flexibele lidmaat-
schappen en recreatieve acti-
viteiten voor specifieke doel-
groepen. 
Meerdere kleine verenigingen 
hebben moeite om leden of 
vrijwilligers te behouden. Com-
binatiefunctionarissen kunnen 
gerichte ondersteuning bieden 
in het vervolgtraject.

IJmuiden aan Zee is niet voor watjes

Marketinglandscape 
naar derde fase
IJmuiden aan Zee – Waar-
in is IJmuiden aan Zee uniek 
ten opzichte van andere kust-
plaatsen? Het vaststellen van 
de identiteit van IJmuiden aan 
Zee, om recreatie en toeris-
me aan te zwengelen, werd in 
de eerste fase vastgesteld. Het 
resultaat van de tweede fase: 
het onderzoek naar ‘marketing 
landscape’ is dinsdag aan het 
college van Velsen gepresen-
teerd. 
In de eerste fase bleek al dat 
Velsen eigenlijk te veel posi-
tieve punten heeft. Het the-
ma ‘vis’ wordt ook door ande-
re kustplaatsen gebruikt. Daar-
om moet er een keuze worden 
gemaakt hoe de aantrekkelijk-
heid van Velsen kort en bondig 
op de markt kan worden gezet. 
Sleutelwoorden voor Velsen 
zijn bijvoorbeeld spannend en 
nautisch. Maar het blijft niet bij 
etaleren alleen, ook moet wor-
den werkt aan een beter toeris-
tisch aanbod. 
‘Dealmakers en dealbrekers’ 
van toeristen zijn   vervoer, 
eten, verblijfsmogelijkheden. 
Specifiek voor Velsen bleek dat 
de ‘We love Velsen’ campagne 
van UDC een ‘dealmaker’ was, 
net als het bezoek van Konin-
gin Máxima aan IJmuiden om 
de reddingboot te dopen; ook 
de ferry naar Newcastle is een 
‘dealmaker’. Gebleken ‘dealbre-

kers’ zijn negatieve publiciteit 
en de constatering dat bezoe-
kers niet altijd snappen waar 
iets te vinden is.
Ook werd bekeken welke nieu-
we trends passen bij IJmuiden 
aan Zee: en dat is bijvoorbeeld 
sport en toerisme (surfvakan-
ties), industrieel toerisme (een 
kijkje in een fabriek); vis & toe-
risme; slapen op bijzondere lo-
caties of puur & eerlijk voedsel.
In de uiteindelijke beschrij-
ving van het Marketing Land-
scape van IJmuiden aan Zee is 
onder meer te lezen: ‘IJmuiden 
aan Zee is stoer, niet voor wat-
jes. Hier wordt hard gewerkt. 
Stoere sporten op het strand. 
In de strandpaviljoens geen 
pro secco maar eerlijke aan-
bieders van verse producten. 
IJmuiden is wars van mooima-
kerij, misschien geen ‘bikiniba-
bes’ maar wel rauwe elemen-
ten. IJmuiden moet daarom op 
zoek naar partners om de sa-
menhang tussen al dat rauwe 
te verbinden en toeristen een 
blikje te gunnen achter de ge-
sloten deuren. Spannend. En: 
Slecht weer bestaat niet, wel 
slechte kleding!’
In de komende derde fa-
se wordt het Marketing Land-
scape geclaimd met een goed 
concept en Landmarks. In fase 
4 wordt dat wat is bedacht ge-
realiseerd en gepromoot.

Gratis 
Doppers voor 

leerlingen 
De Zandloper
IJmuiden - Woensdag 4 juni 
was de afsluiting van de Lek-
ker fit-weken op basisschool 
de Zandloper. Alle klassen zijn 
een maand lang aan de slag 
gegaan met de thema’s be-
wegen, voeding en het maken 
van gezonde keuzes. De laat-
ste dag stond water drinken 
en duurzaamheid centraal. De 
Dopper foundation verzorg-
de een inspirerende workshop 
over de gevolgen van plastic 
voor ons ecosysteem. Alle leer-
lingen kregen daarna een Dop-
per van de school, om kraan-
water drinken te bevorderen en 
de plastic soep in oceanen te-
gen te gaan.

Velsen - GroenLinks Velsen zal 
op dinsdag 4 november het ‘groe-
ne lintje’ uitreiken. Deze onder-
scheiding gaat naar iemand die 
zich op positieve wijze inzet voor 
natuur, milieu en duurzaamheid 
in de gemeente Velsen. Er zijn in 
onze gemeente heel wat mensen 
of initiatieven die zich inzetten 
voor natuur, milieu en duurzaam-
heid. GroenLinks maakt zich 
sterk voor een groene en duurza-
me gemeente en geeft graag een 
pluim aan burgers die zich hier-
voor persoonlijk inzetten. Groen-
Links Velsen nodigt iedereen uit 
om mensen of initiatieven te no-
mineren voor het groene lintje. 
Heeft u een voorstel voor een no-
minatie, dan horen zij dat graag. 
Een deskundige jury zal een keu-
ze maken uit de aanmeldingen. 
De feestelijke uitreiking van het 
groene lintje zal worden gecom-
bineerd met een interactieve bij-
eenkomst met deskundige gast-
sprekers rond het winnende the-
ma. Behalve de naam en adres-
gegevens van de persoon of ini-
tiatief dat u nomineert, horen zij 
ook graag uw motivatie waarom 
deze volgens u het groene lint-
je verdient. U kunt uw nominatie 
vóór 15 september mailen naar 
velsen@groenlinks.nl of sturen 
naar: GroenLinks, afd. Velsen, 
Waalstraat 8, 1972 WS IJmuiden.

Verkiezing 
groene lintje
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Velsen-Zuid -  Zaterdag 7 ju-
ni kwamen acht leden van Full 
Speed afdeling  klootschie-
ten naar de kantine, Nu het sei-
zoen bijna is afgelopen wordt de 
animo om te gooien minder. In 
Spaarnwoude is er op de mees-
te parcoursen gemaaid dus dat 
is heel prettig, Op zaterdag 7 ju-
ni was er Beeckestijnpop, dus 
kon men daar niet gooien. Ko-
mende zaterdag 14 juni kan men 
wel daar gooien, maar dat hangt 
van de opkomst af. In de kanti-
ne is altijd iemand aanwezig, of 
het moet pijpenstelen regenen. 
Twee teams van vier gingen de 
strijd aan op de koeienroute in 
Spaarnwoude. Team 2 met Wil-
lem K., Dirk, Ton en Harm, werd 
eerste met 72 schoten en 20 me-
ter. Team 1 met Jan St., Nico, Lin-
da en Bertus werd tweede met 
74–35. Deze uitslag geld niet 
meer voor het puntensysteem.  
Voor informatie bel Harm Jong-
man 0255-514780  of Ton Boot 
0255-510085. Aan een websi-
te wordt gewerkt of probeer ‘Full 
Speed IJmuiden’.

Klootschieten

Schooltriatlon weer 
een spetterend succes

IJmuiden - Vorige week donder-
dag vond de jaarlijkse schooltri-
atlon plaats voor basisscho-
len uit de gemeente Velsen. Bij-
na 200 leerlingen uit de groepen 
6 hebben deelgenomen aan dit 
sportevenement.  De start was 
verdeeld in twee groepen, ach-
tereenvolgens hebben de leer-
lingen hardgelopen, twee storm-
banen bedwongen en als afslui-
ter gezwommen in het buitenbad 
bij Zwembad de Heerenduinen.
Het totaalklassement, de drie 
tijdsnelsten per school,  werd 
overtuigend gewonnen door ba-

sisschool de Toermalijn. Bij het 
individuele klassement meisjes 
was Maijra Balm van basisschool 
de Vuurtoren de snelste in een 
supertijd van 11:28. Bij jongens 
trok Jelle Dik van basisschool 
het Kompas – west aan het lang-
ste eind in een eindtijd van 11:35.
De organisatie van het evene-
ment was in handen van Zwem-
bad de Heerenduinen met me-
dewerking van een enorme 
groep vrijwilligers. De organisa-
tie wil alle vrijwilligers enorm be-
danken voor hun inzet op deze 
ochtend.

Benefietconcert Thalia Theater
Familie Bakker strijdt 
tegen taaislijmziekte
IJmuiden - De familie Bakker 
uit IJmuiden houdt zondag 22 
juni vanaf 14.00 uur in het Tha-
lia Theater een benefietconcert. 
Vader Jaap zet zich samen met 
zijn vrouw Tiny in op vele brade-
rieën en rommelmarkten om het 
bekende aapje Muco te verko-
pen, dit allemaal voor kinderen en 
mensen met Cystic Fibrosis. Ook 
hun zoon Tobias heeft deze verve-
lende ziekte.
Menigeen zullen Jaap en Tiny 
kennen van Speeltuin Zeewijk of 
van het Kennemerplein in IJmui-
den. Ook zullen zij zondag bij de 
Vischmarkt aanwezig zijn, waar 
ook kaarten te bestellen zijn.  
Vorig jaar werd het eerste bene-
fietconcert in Speeltuin Zeewijk 
gehouden wat ontzettend ge-
slaagd was. Maar door groei en 
de vraag naar een overdekte lo-
catie wordt er dit jaar een con-
cert gehouden in het Thalia The-
ater. Alle zangers en zangeres-
sen en het Thalia Theater zetten 
zich belangeloos in om dit tot een 
geslaagd benefietcondert te la-
ten uitgroeien. Er wordt uiteraard 
gehoopt op een zeer goede op-

komst. Voor de kosten hoeft men 
het niet te laten, want de entree 
bedraagt 7,50 euro. Hiervoor krijg 
je een mooie middag en avond, 
die duurt tot ongeveer    19.30 uur. 
De opbrengst komt ten goede 
aan Cystic Fibrosis, oftwel taai-
slijmziekte. Guus van den Berg-
he, bekend van de IJmond Play-
ers, zal de aftrap doen. Hij verloof 
zelf twee kinderen aan deze ziek-
te. Andere regiotoppers zijn on-
der andere Frans Zeilmaker, Cock 
Zwanenburg, Ferry van ’t Veld 
en Arjan Hilbers. Verder zullen 
een viertal kanonnen van Bloed, 
Zweet en Tranen hun versie be-
langeloos ten uitvoering brengen, 
bestaande uit onder meer Martin 
van Doorn, Erna Temming, Den-
ny Braaf en de Ambassadeur van 
Stichting Muco & Friends Jason 
Bouman. Een mooi gezelschap 
met een hoog Hazes-gehalte. 
Er zijn al een kleine 200 kaarten 
verkocht. Wie hier bij wil zijn kan 
contact opnemen met een van de 
Bakkertjes of een mailtje sturen 
naar mucoandfriends@gmail.com 
of kijk op www.facebook.com/
mucofriends.

Dorpsfeest 
Velsen-Noord  

Velsen-Noord - In het tumult van 
het WK-voetbal, staat op 20, 21 
en 22 juni het Dorpsfeest Velsen 
Noord op stapel. Er is voor ieder 
wat wils: voor jong en oud, mu-
ziekliefhebbers, sportieve types, 
uitdaging en spanning, lekker eten 
en drinken en vooral samen genie-
ten van de sfeer en de ontmoetin-
gen. Op de vrijdagavond is er pre-
sentatie van bandjes uit de regio; 
zaterdag is er een koffieconcert 
van Felison Brass, is er een kin-
derplein, zijn er diverse sportacti-
viteiten en een ouderenprogram-
ma, wordt er samen gebarbecued,  
zingen de Topys, draait DJ  Satch-
Noise en treedt de band Back in 
the Groove  met soul, funk & dis-
co“; zondag is er een sportieve 
zeskamp voor kinderen en vol-
wassenen, is er een ‘Je bent Vel-
sen Noorder Als’-reünie en wordt 
er afgesloten met een gezellige 
Amsterdamse middag. In Velsen-
Noord participeren voldoende be-
woners mee aan de maatschappij: 
er is een breed draagvlak van jon-
ge en oude bewoners; dit jaar aan-
gevuld met een aantal maatschap-
pelijke stagiaires van het Kenne-
mer College.Doel is om zoveel als 
mogelijk gebruik te maken van de 
energie die Velsen-Noord zelf in 
huis heeft: vrijwilligers, onderne-
mers, organisaties en sport- en 
muziekverenigingen, sponsors en 
het Kennemer College. Het Dorps-
feest wordt georganiseerd door de 
Vrienden van Velsen Noord met 
medewerking van wijkcentrum de 
Mel-Watervliet, de OVVN, FC Vel-
senoord, Handbalvereniging HCV, 
Honk- en softbalvereniging Roos-
wijk, tennisvereniging de Giete-
ling, circa 30 sponsors, de politie 
en gemeente Velsen. Voor meer 
info zie www.vriendenvanvelsen-
noord.nl en facebook.

Landelijk toptennis
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord – Voor de 
derde achtereenvolgende - en 
voorlopig laatste - keer mag 
Lawntennisclub Brederode dit 
jaar voor de KNLTB de Lands-
kampioenschappen voor Regio-
teams organiseren. Op zaterdag 
21 en zondag 22 juni is LTC Bre-
derode op haar prachtige tennis-
park Groeneveen aan het Kerk-
pad in Santpoort-Noord gast-
heer van de Dames-, Heren- en 
Mixteams, die kampioen gewor-
den zijn van de vijf landelijke re-
gio’s.
Dat betekent dus twee dagen 
toptennis van nationaal niveau 
en dat om de hoek van de deur. 
Met een grote en enthousiaste 
groep vrijwilligers ontvangt LTC 
Brederode als organisator niet 
alleen de deelnemende teams 
met open armen bij dit topten-

nis-evenement, maar ook toe-
schouwers uit het land en uit 
onze eigen regio zijn meer dan 
van harte welkom. Alle reden 
om naar sportpark Groeneveen 
toe te gaan en van het spel en 
de wedstrijden te genieten. De 
toegang is gratis en de kantine 
is open. Op zaterdag worden de 
halve finales gespeeld, op zon-
dag de finales, gevolgd door de 
prijsuitreiking. En als het onver-
hoopt te slecht weer is om bui-
ten te tennissen, dan verplaatst 
het hele gezelschap zich naar de 
Kennemer Sporthallen in Haar-
lem en wordt er binnen (ver-
der) gespeeld. Dus ook in die zin 
is succes al bij voorbaat vrijwel 
verzekerd. U vindt het tennispark 
Groeneveen aan het Kerkpad 61 
(afslag Santpoortse Dreef) nabij 
het NS station Driehuis.

Velsen - Vol trots presenteert 
de Stadsschouwburg Velsen 
het eigen, alternatieve team 
vol sterspelers (zie adverten-
tie elders in deze krant). Met 
een bijzonder jubileumseizoen 
– het theater bestaat 75 jaar 
en dus is het feest! - voor de 
boeg, heeft de jarige schouw-
burg haar theatertoppers al-
vast gekozen. Wat denkt u van 
Bert Visscher op doel, Jandino 
Asporaat en Ruth Jacott in de 
verdediging, Karin Bloemen en 
Jan Smit op het middenveld én 
Hans Klok en Huub Stapel in de 
spits. Een stevige basis voor een 
topavond. 
Het theater is benieuwd wat de 
sterspelers van de lezers van de 
Jutter/Hofgeest zijn. Wie staan 
er volgend theaterseizoen bij 
u in de basis?! Wie stelt u op 
voor uw ideale avondje uit? De 
kaartverkoop voor het jubile-
umseizoen is onlangs gestart. 

Maar er zijn nog volop kaarten 
verkrijgbaar voor Bert Visscher, 
Nick & Simon, Plien & Bian-
ca, Herman van Veen, Ton Kas, 
Woezel & Pip, Pierre Bokma, 
Liesbeth List, Anne-Wil Blan-
kers, Pieter Derks, kerstshow 
Karin Bloemen en vele andere 
toppers.
Tijdens het WK, dat van donder-
dag 12 juni t/m zondag 13 ju-
li duurt, heeft de Stadsschouw-
burg Velsen een leuke WK-ac-
tie: bij elke aankoop van een of 
meerdere theaterkaartjes voor 
het nieuwe seizoen, krijgt u 
een strandbal cadeau. Gratis en 
voor niks! Wie weet bent u tij-
dens de vakantie dan zèlf een 
van de sterspelers.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of met bestelformulier 
uit de theatergids. Karin Bloe-
men trapt de WK-actie af. (foto: 
Stadsschouwburg Velsen)

Stadsschouwburg Velsen
Scoor een avondje uit
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Velsen - Zet de datum alvast in 
je agenda: op zaterdag 13 sep-
tember vindt voor de 24ste keer 
de Rabobank Pierloop Velsen 
plaats. Bij deze unieke loop over 
het strand en door het centrum 
van IJmuiden kunnen hardlo-
pers kiezen tussen twee afstan-
den: de 15 kilometer of de 8,2 
kilometer. Kleine lopers tot 12 
jaar doen mee aan de 2,7 kilo-
meter en collega’s kunnen el-
kaar en andere bedrijven uitda-
gen tijdens debusinessloop. In-
schrijven Het is al mogelijk om 
in te schrijven voor de Rabobank 
Pierloop Velsen. Meer informa-
tie hierover op www.pierloop.nl. 
Direct inschrijven kan ook via 
www.inschrijven.nl. Met je col-
lega’s meedoen? Mail dan naar 
businessloop@pierloop.nl. De 
Pierloop maakt onderdeel uit van 
het Kennemer loopcircuit. Sa-
men trainen leuker Elk jaar ver-
zorgt atletiekvereniging Suomi 
een cursus om gezellig samen 
te trainen voor de Pierloop. Deze 
start aanstaande zaterdag 14 ju-
ni en zijn nog maar enkele plek-
ken vrij. Geïnteresseerden kun-
nen mailen naar: noella.kieften-
beld@quicknet.nl.

Pierloop

50 procent actie voor 
jubileum Zwerfkatten
IJmuiden - In augustus bestaat 
Stichting Zwerfkatten Havenge-
bied IJmuiden offi cieel 10 jaar.  
Onoffi cieel zijn vrijwilligers al sinds 
de jaren ’80 bezig met het castre-
ren van de enorme populaties ver-
wilderde zwerfkatten in de haven.  
In de afgelopen tien jaar is de 
voornaamste doelstelling van de 
stichting ruimschoots gehaald; 
uitbreiding van de populatie voor-
komen door castratie. Daarnaast 
zijn alle sociale katten en kittens 
van straat gehaald en herplaatst. 
De echte wilde katten worden bui-
ten in warme schuilhokken bijge-
voerd. De katten die nieuw zijn 
(gedumpt) of medische hulp no-
dig hebben worden gevangen. Zij 
gaan naar de opvang voor verde-
re zorg. 
Daar verblijven ook permanente 
bewoners. Zwerfkatten die door 
hun gedrag, een handicap of di-
eet niet plaatsbaar zijn of op straat 
kunnen overleven.  Met de groei 
van de IJmuidense club werd het 
noodzakelijk om een grotere op-
vang te creëren. Daarnaast is er 
meer quarantaineruimte nodig 
om te voorkomen dat besmette-
lijke ziektes en parasieten on-
nodige slachtoffers maken. Met 
hulp van donateurs werd een rui-

mer binnenverblijf aangeschaft en 
werd het extra stuk buitenterrein 
bestraat en ommuurd. Echter, de 
bouw ligt momenteel stil. Het geld 
is op.  Iedere klusser weet hoe 
duur materialen zijn, en de stich-
ting, die geheel afhankelijk is van 
giften, heeft slechts genoeg in-
komsten om dagelijks ‘hun’ 150 
katten te verzorgen. Met het jubi-
leum in zicht, vraagt de organisatie 
om hulp.  Er is een sponsor gevon-
den die zijn medewerking wil ver-
lenen aan een 50% actie: Mocht u 
de zwervertjes nu fi nancieel steu-
nen, dan wordt de helft van uw bij-
drage er extra bijgestort! En dat is 
leuk geven en krijgen, want 20 eu-
ro wordt 30 euro en 100 euro is 
plots 150 euro waard! 
De organisatie hoopt dat zij ge-
noeg geld bijeen krijgt om het 
nieuwe binnen- en buitenverblijf 
klaar te maken en tijdens het ju-
bileumfeest te openen! Dan is het 
dubbel feest! Voorwaarde is dat 
bij uw gift 50% of actie staat ver-
meld. Op kattenbabbels.blogspot.
com wordt na afl oop een verras-
sing onder de donateurs verloot! 
De actie loopt van 30 mei tot 20 
juni op giro: NL85 INGB 0004761 
772  t.n.v.: St. Zwerfkatten IJmui-
den, te Velsen-Noord.

Tata Steel milieunieuws 
voor omwonenden
IJmuiden - Tata Steel in IJmui-
den informeert omwonenden 
vanaf 6 juni proactief en recht-
streeks over de manier waarop 
de bedrijfsprocessen in de om-
geving merkbaar kunnen zijn. 
Omwonenden die zich daarvoor 
opgeven krijgen vanaf nu via e-
mail aankondigingen van ge-
plande onderhoudswerkzaam-
heden en meldingen van afwij-
kingen in de bedrijfsprocessen 
die in de omgeving merkbaar 
kunnen zijn (bijvoorbeeld geur, 
geluid of fakkelen). ,,We streven 
ernaar om de invloed van de pro-
ductieprocessen op onze omge-
ving te minimaliseren”, zo stelt 
Hans Fischer, directeur van Tata 
Steel in IJmuiden en Chief Tech-
nical Offi cer van Tata Steel in 
Europa. ,,Als staalbedrijf kun je 
echter niet altijd voorkomen dat 
de bedrijfsactiviteiten in de om-
geving tot hinder leiden. Wat we 
wél kunnen doen is ervoor zor-
gen dat de bewoners van de om-

liggende gemeenten goed geïn-
formeerd zijn over wat er speelt. 
Daarin past proactieve commu-
nicatie over onderhoudswerk-
zaamheden, procesafwijkingen 
en onze inspanningen op milieu-
gebied. Ook gaan we een aan-
tal malen per jaar omwonenden 
uitnodigen om ons bedrijf te be-
zoeken, zodat ze zich een beter 
beeld kunnen vormen van onze 
processen en ons milieubeleid”, 
aldus Fischer.
Aanmelden voor de e-mailbe-
richten met milieunieuws van 
Tata Steel in IJmuiden kan via 
www.tatasteel.nl/contact/in-
schrijven-nieuwsbrief.html
Meldingen van ondervonden 
hinder door de activiteiten van 
Tata Steel kunnen worden door-
gegeven via het klachtenformu-
lier, dat te vinden is op www.ta-
tasteel.nl/contact/inschrijven-
nieuwsbrief.html. Melders krij-
gen binnen 24 uur/1 werkdag 
terugkoppeling over hun klacht.

Zwemvierdaagse 
in De Heerenduinen

IJmuiden - Op 23 juni gaat de 
Zwem4daagse weer van start! 
De zwem4daagse staat in het 
kader van de sport in algeme-
ne zin. Het organiserende team 
van de zwem4daagse is er bijna 
klaar voor. Dit keer zal de zwem-
4daagse in zwembad De Hee-
renduinen plaatsvinden voor de 
34ste keer van maandag 23 tot 
en met vrijdag 27 juni. 
Vanaf 1 juni  kan er ingeschreven 
worden bij de receptie van het 
zwembad tot en met dinsdag 24 
juni. Het is verplicht vier dagen te 
zwemmen, maar vijf dagen mag 
natuurlijk ook. De toegangsprijs 
bedraagt 8 euro per deelnemer. 
De deelnemers zijn verplicht een 

zwemdiploma te hebben. Ver-
der hebben we weer een leuk 
programma opgezet. Op dins-
dag is er een clinic persluchtdui-
ken door Duikteam IJmuiden. Dit 
vindt plaats in het doelgroepen-
bad. De gehele week kunnen di-
verse sporten beoefend worden. 
Naast het zwemmen zijn er ge-
noeg activiteiten om je te verma-
ken. 
Iedereen die de zwemmers wil 
aanmoedigen is van harte wel-
kom. De pannenkoeken en hot-
dogs staan klaar voor de inwen-
dige mens. Vanaf 18.15 uur tot 
20.00 uur kunnen de zwemmers 
starten in zowel het binnen- als 
buitenbad. 

Romy 
Scherpenzeel 
naar Telstar 
Vrouwen

Velsen-Zuid – Telstar VVNH 
heeft de selectie voor het nieuwe 
seizoen verder uitgebreid. Romy 
Scherpenzeel sluit komend sei-
zoen aan bij de Witte Leeuwin-
nen. 
De middenveldster sloot in 2011 
aan bij het CTO-team in Amster-
dam. Bij aanvang van het huidi-
ge seizoen verruilde zij het op-
leidingsinstituut voor het in de 
BeNe League uitkomende FC 
Utrecht. De 19-jarige Scherpen-
zeel kwam, na het faillissement 
van FC Utrecht Vrouwen, het af-
gelopen halfjaar uit voor FC Pur-
merend. Recentelijk liet hoofd-
trainer Gideon Dijks de speel-
ster met de Witte Leeuwinnen 
op proef meespelen in een oe-
fenduel met RKVV Velsen. Voor 
de vorming van het nieuw op te 
richten beloftenelftal bij Telstar 
VVNH is de club volop in ge-
sprek met talentvolle speelsters 
uit de eigen provincie.

Ride or walk for Malawi
Fiets of wandel mee 
voor het ziekenhuis
Santpoort-Noord - Zondag 15 
mei kan er fl ink gefi etst of gewan-
deld worden voor een goed doel, 
voor ondersteuning van een zie-
kenhuis in Malawi. 
Vorig jaar zijn een aantal heren 
uit Santpoort en omgeving in tien 
dagen van Marseille naar Maas-
tricht gefi etst. Dit om geld op te 
halen voor de bouw van een zie-
kenhuis in Malawi. Deze sponsor-
tocht was een doorslaand succes. 
Er werd bijna 26.000 euro bijeen-
gefi etst. Dit jaar organiseren de-
zelfde heren op 15 juni een wan-
del- en fi etsroute over verschil-
lende afstanden voor alle spor-
tievelingen die ook willen mee-
helpen aan de ondersteuning van 
het ziekenhuis. Iedere deelnemer 
betaalt een bedrag, voor de af-
stand die hij of zij afl egt, te fi ets 
of te voet. Fietsers kunnen kiezen 
uit mooie routes van 40, 80 of 120 
kilometer. Deelnamekosten res-
pectievelijk 10, 15 of 20 euro. Voor 
wandelaars zijn er routes van 15 

en 25 kilometer uitgezet; kosten 
10 en 15 euro. Voor gezinnen gel-
den gereduceerde prijzen. Tijdens 
de tocht worden de deelnemers 
verrast met enkele versnaperin-
gen. Hier en daar is de mogelijk-
heid om een pauze te nemen. De 
diverse restaurants die u tegen-
komt hebben afgesproken om 
een vrijwillige donatie te doen. 
Hoe meer mensen er iets gebrui-
ken, hoe groter de bijdrage. Aan 
het einde van de route wacht de 
deelnemers een leuk aandenken.
Het gehele bedrag dat bij elkaar 
wordt gebracht door het wande-
len en fi etsen gaat naar Mala-
wi.  Eventuele kosten wordt door 
sponsoren gedragen. 
De Ride for Malawi start zondag 
15 juni om 10.00 uur in Santpoort. 
Omdat nog niet duidelijk is hoe-
veel mensen meedoen, is er nog 
geen vaste startplek. Mogelijk is 
dit Café Bartje. Meer informatie 
ontvangt men na aanmelding via 
www.malawikom.org.
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Bekende Nederlanders blikken vooruit

“Brazilië zal ten onder gaan aan het 
enorme verwachtingspatroon”
Nederland kleurt deze zomer weer oranje. Maar zijn onze leeuwen van Oranje eigenlijk wel in staat om de gehaaide Spanjaarden en Chilenen een lesje te leren? 
Of is het toch weer Louis die met een meesterzet onze nationale trots zal laten groeien? We vroegen het drie bekende Nederlanders; voetbalkenners van statuur. 
Trainer en oud-international Peter Bosz (Vitesse), analist en commentator Arno Vermeulen (NOS) en journalist en auteur Thijs Slegers (Voetbal International). 

PETER BOSZ:
Spanje - Nederland  2-0
Australië - Nederland  0-2
Nederland - Chili  1-2

“Spanje en Chili zijn mijns inziens gewoon beter dan 
Nederland. Andersom denk ik dat Nederland sterker 
is dan Australië. Als het loopt zoals ik verwacht 
eindigt Nederland helaas op de derde plaats in de 
poule, en eindigt het WK in een teleurstelling. We 
hebben helaas te zwaar geloot.”

THIJS SLEGERS:
Spanje - Nederland  2-2
Australië - Nederland  0-1
Nederland - Chili  0-0

“Oranje plaatst zich met vijf punten als nummer twee 
voor de tweede ronde van het WK. Chili verliest namelijk 
van Spanje en wint van Australië en eindigt daarom 
met vier punten als derde in de poule. Spanje pakt 
de eerste plaats dankzij twee overwinningen op Chili 
en Australië. Ik geef eerlijk toe dat deze voorspelling 
voornamelijk gebaseerd is op hoop. Spanje en Chili zijn 
topploegen. Geluk is onontbeerlijk, dat besef ik zeer 
goed. Helaas komt Oranje niet verder dan de tweede 
ronde omdat Nederland niet goed genoeg blijkt te zijn 
om Brazilië te verslaan.”

ARNO VERMEULEN:
Spanje - Nederland  0-1
Australië - Nederland  1-2
Nederland - Chili  2-2

“Nederland gaat verrassend goed spelen in de 
poulefase van het WK. Zo winnen de mannen van 
Van Gaal de eerste wedstrijd verrassend van favoriet 
Spanje. Maar na een gelijkspel tegen Chili raakt 
de klad er een beetje in. We worden dan ook in de 
kwartfi nale uitgeschakeld door een topfavoriet als 
Argentinië of Duitsland. Die keuze laat ik nu nog 
even in het midden.”

VOORSPELLING POULEFASE NEDERLAND

VOORSPELLING VAN DE STER EN DE VERRASSING VAN HET WK

VOORSPELLING WERELDKAMPIOEN

Foto: Peter Bosz: Vitesse

“Lionel Messi wordt de ster van het toernooi. De 
verrassing gaat Patrick van Aanholt worden.”

“De ster wordt Neymar en de Belg Hazard breekt 
defi nitief door.”

“Het WK 2014 zal de geschiedenis ingaan als het 
WK van Lionel Messi. Daarnaast verwacht ik dat 
onze Memphis Depay de wereld gaat verrassen en 
defi nitief doorbreekt op dit toernooi.” 

“Brazilië. Zij hebben het thuisvoordeel en hebben het 
grootste potentieel aan goede spelers. Over heel de 
wereld lopen er fantastische Braziliaanse voetballers 
rond. Wanneer dat gaat samenspelen, zijn ze niet 
meer te houden.”

“Brazilië. Inderdaad wegen het thuisvoordeel en de 
prima selectie zwaar. Bovendien beschikken ze in 
Scolari over een slimme, ervaren coach. Hij weet hoe 
Brazilië moet spelen op een wereldkampioenschap: 
mooi als het kan, en hard als het moet. Bovendien 
hebben ze met Neymar een absolute wereldspeler 
in hun midden.”

“Argentinië. Ik denk dat Lionel Messi defi nitief uit de 
schaduw van Diego Armando Maradona zal treden. 
Als groot fan van de voetballer (!) Maradona doet 
het me pijn om dit te voorspellen. Maar Messi gaat 
Argentinië in zijn eentje naar een historische WK-
zege leiden. Mijn vermoeden is dat Spanje net over 
de top heen is en dat Duitsland nog net wat tekort 
komt om in Zuid-Amerika te overleven. Het is toch 
anders voetballen daar. Brazilië zal uiteindelijk ten 
onder gaan aan het enorme verwachtingspatroon.”

Door Willem Kieviet







1. Suárez
Inderdaad, hij is niet ’s werelds beste 
voetballer. Toch zou Luis Alberto 
Suárez wel eens dé vedette in Brazilië 
kunnen worden. De hoofdreden? Hij 
is in absolute wereldvorm, en spelers 
die aan het eind van een seizoen in 
topvorm zijn, spelen doorgaans ook 
een goed EK- of WK-toernooi. Bij 
de Engelse kampioen Liverpool liep 
Suárez afgelopen seizoen bijna 1-op-
1 (waarmee hij alltime recordhouder 
werd van de Reds) en aan het einde 
van de competitie werd hij bovendien 
verkozen tot Speler van het Jaar in 
Engeland. En dan ben je iemand. Voeg 
daarbij het gegeven dat het WK zich 
vlak bij Uruguay afspeelt, en het is 
verklaarbaar dat de man die zich zo 
uitstekend in zijn tegenstanders kan 
vastbijten onze verwachte speler van 
het toernooi is. 

2. Pirlo
20 maart, Florence, achtste fi nales 
Europa League. Fiorentina-Juventus. 
De heenwedstrijd in Turijn was in 1-1 
geëindigd, waardoor Juventus moest 
scoren in Florence. Dat gebeurde 
echter 71 minuten lang niet, zodat 
Fiorentina hoop bleef koesteren op 
een kwartfi naleplaats. Toen kreeg Juve 
een vrije trap, op een plek recht voor 
de goal, even buiten de zestien. Wie 
anders dan Andrea Pirlo, de Leonardo 
Da Vinci onder de voetballers, 
schaarde zich achter de bal. Hij moest 
en deed. Pirlo krabde eens aan zijn 
hipsterbaard, nam een aanloopje en 
trapte de bal vervolgens vol, goed en 
hard in de bovenhoek. Business as 
usual. De 35-jarige middenvelder van 
Juventus en Italië lijkt geen uiterste 
houdbaarheidsdatum te hebben, 
sterker nog, lijkt elk seizoen béter te 
worden. Loopt weinig, staat altijd op 
de juiste plek, zorgt steevast voor de 
beste voortzetting en zijn trap, ach 

zijn trap... Fluweel, loepzuiver, briljant, 
geniaal: verzin de clichés maar, ze 
doen geen van alle echt recht aan wat 
er gebeurt als Pirlo schiet. Gaat nog 
eenmaal schitteren, dit WK.

3. Messi
Hij is misschien wel de beste aller 
tijden. Hij schiet bij Barcelona werkelijk 
elk denkbaar record volledig aan 
fl arden. De Argentijnse wervelwind 
wordt in Brazilië omringd door 
stormram Higuaín, tornado Lavezzi, 
en de verkoelend lichte briesjes Di 
María en Agüero. Allemaal toppers. 
Daardoor is het té makkelijk om Lionel 
Messi dan ook maar als speler van 
het toernooi te voorspellen. Eigenlijk 
kan het alleen maar tegenvallen. En in 
het verleden viel het spel van Messi 
in het Argentijnse elftal ook nogal 
eens tegen. Maar goed, we denken de 
grootmeester stiekem wel op nummer 
1, we vinden hem dat ook, maar we 
zetten hem op 3. Geen idee waarom.

Foto: Lionel Messi: VI Images

4. Ronaldo
Voorheen bekend als de irritant-
androgyne buitenspeler van 
twaalf scharen, dertien schwalbes. 
Tegenwoordig ultra-effectief. Nam 
Portugal in de kwalifi catiefase bij de 
hand en leidde de Zuid-Europeanen 
naar het WK dankzij een hattrick in 
de play-offs tegen Zlatans Zweden. 
Scoort er sowieso lustig op los. In 
elk van de afgelopen vier seizoenen 
maakte Christiano Ronaldo niet minder 
dan 50 offi ciële doelpunten. De immer 
goedgeknipte meester van de korte 
kapbewegingen is in een continue 
strijd verwikkeld met Messi om de 
titel Beste ter Wereld. Mooi voer voor 
kroegdiscussies…

5. Robben
De recentste seizoenen zijn 
hoogstwaarschijnlijk de beste in 
het rijke voetballeven van Oranjes 
aanvaller Arjen Robben. In 2013 
was hij – eindelijk – beslissend in de 
Champions League-fi nale voor Bayern 
München tegen Borussia Dortmund. 
Dankzij Robbens assist en een treffer 
van hem in de slotfase wonnen de 
Zuid-Duitsers met 2-1 en was Robben 
defi nitief verlost van zijn net-niet-

De verwachte sterren
In 2010 werd de Uruguayaan Forlán de ster van het WK, in 2012 werd de 
Spanjaard Iniesta dat van het EK. In 2014 ontbreken wereldsterren als Zlatan 
en Berbatov en is het meespelen van Falcao uiterst onzeker. Dit wil echter 
niet zeggen dat het voorspellen van de speler van het toernooi daarmee 
makkelijker wordt. Toch doen we hieronder een lekker vrijblijvende gooi...

Foto: Luis Suarez: VI Images

Foto: Robin van Persie: VI Images

imago. Want dat kleefde wel aan hem. 
Hij was een leuke dribbelaar, maar hij 
maakte toch wel erg veel schwalbes en 
gaf op de beslissende momenten niet 
thuis (denk aan het 2010-trauma, toen 
Robben in de WK-fi nale oog in oog met 
Casillas stond en de wereldbeker naar 
Nederland kon schieten). Inmiddels 
speelt hij volwassen en scherp, is hij 
een doorgaande bedreiging voor elke 
vijandelijke defensie en kan hij dodelijk 
zijn. Plus: steekt in grote vorm.

6. Vidal
Eigenzinnige verdedigende 
middenvelder van Chili en Juventus. 
Moderne krachtpatser. Staat op 23 juni 
oog in oog met Sneijder of wie Van Gaal 
ook maar aanvallend op het middenveld 
posteert. Geen fi jn vooruitzicht voor 
onze nummer 10. Arturo Vidal kan 
namelijk alles wat een middenvelder 
anno 2014 moet kunnen: verdedigen, 
aanvallen, passen, tackelen, lopen en 
scoren. Speelt menigeen dronken. 
Nadeel is wel dat Vidal dit seizoen enige 
tijd met knieklachten heeft gekampt. Als 
die voor 100 procent opgelost zijn, kan 
hij tot grote hoogten stijgen in Brazilië.

7. Van Persie
Marco van Basten was in de aanloop 
naar het EK’88 lang geblesseerd. Robin 
van Persie was dat in de maanden 
voor het WK’14. En nu maar hopen dat 
de parallel zich doortrekt. Want een 
uitgeruste maar fi tte Van Persie kan 
van doorslaggevende waarde zijn voor 
het Nederlands Elftal. Sterker nog, de 
hoop van heel de natie is eigenlijk op 
hem en Robben gevestigd, als de enige 
echte wereldtoppers die we in onze 
selectie hebben. Dat Robin maar snel 
de vorm mag hervinden waarmee hij 
vorig seizoen eigenvoetig Manchester 
United tot landskampioen kroonde 
en zichzelf topscorer maakte van de 
Premier League. 

8. Modri�
Voor de fi jnproever, Luka Modri�. De 
29-jarige Kroaat wordt regelmatig 
met Cruijff vergeleken en dat is 
niet alleen vanwege hun fragiele 
fysieke verschijning. Beide zijn vooral 
ongekroond koning van het balletje 
buitenkant voet. De passes die Modri� 
op die manier verstuurt, zijn niet 
alleen om de vingers bij af te likken, 
maar ook dodelijk effectief. Hele 

verdedigingen worden opengereten 
door de maatwerksteekpasses van de 
middenvelder van Real Madrid. Jammer 
dat Kroatië een belabberd elftal heeft, 
maar desondanks zal in de poulefase 
genoeg te bewonderen zijn van de 
beste nummer 10 van de Balkan.

9. Iniesta
Over the hill, uitgerangeerd, einde 
oefening. De Spaanse middenvelder 
Andrés Iniesta heeft dit seizoen 
van alles naar zijn hoofd geslingerd 
gekregen. De (tijdelijke?) neergang 
van zijn club Barcelona lijkt inderdaad 
vat te hebben op het spel van Iniesta. 
Hij is minder dwingend en swingend 
dan de voorgaande seizoenen. In de 
verfrissende omgeving van het Spaanse 
elftal wordt echter weer veel verwacht 
van de man die Spanje in 2010 naar de 
wereldtitel leidde en in 2012 naar de 
Europese titel. In 2012 werd hij zelfs 
gekroond tot speler van het toernooi. 
Adel verplicht, dus zal Iniesta er staan. 
Als hij daarmee maar wacht tot ná 13 
juni.

Foto: Andres Iniesta: VI Images

10. Neymar
Een beetje gehypet issie wel, de 
Braziliaan Neymar. Hij zou bij Barcelona 
een droomkoppel gaan vormen met 
Lionel Messi. Neymars kapsels baren 
voorlopig echter meer opzien dan ’s 
mans kunsten. Neemt niet weg dat 
Neymar natuurlijk geen koekenbakker 
is, en hij maakt prominent onderdeel 
uit van de Braziliaanse Seleção, 
topfavoriet voor het winnen van de 
wereldtitel in eigen land. Neymar was 
ronduit imponerend in het toernooi 
om de Confederations Cup in 2013, 
het opwarmertje voor het WK 2014. 
Hij scoorde toen viermaal in vijf 
wedstrijden, waaronder in de gewonnen 
fi nale tegen Spanje. Daar schuilt toch 
een belofte in voor komende zomer.

De verwachte sterren
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Velsen-Zuid - De politie heeft af-
gelopen zondag het rijbewijs in-
gevorderd van een 30-jarige man 
uit Velsen-Zuid. De man werd 
twee keer onder invloed van alco-
hol betrapt. Hij veroorzaakte on-
der meer schade aan een heg en 
een geparkeerde auto. De man 
krijgt proces-verbaal en zijn au-
to is in beslag genomen. Agenten 
kregen rond 15.30 uur de melding 
dat een man, die mogelijk onder 
invloed was, in een heg was ge-
reden bij een horeca-gelegenheid 
aan de Loseweg in Apeldoorn. De 
man moest blazen en bleek in-
derdaad onder invloed van alco-
hol. Op het politiebureau wees de 
ademanalyse een alcoholpromilla-
ge van 1175 ug/l uit. Het rijbewijs 
van de man werd ingevorderd en 
de man werd op het station afge-
zet. Rond 18.50 uur kreeg de po-
litie opnieuw een melding dat de-
zelfde man bij dezelfde horeca-
gelegenheid toch weer in zijn au-
to was gestapt en probeerde weg 
te rijden. Hij raakte hierbij een ge-
parkeerde auto en reed bijna het 
terras op. De man werd wederom 
aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau. Hij bleek 
nog steeds onder invloed (1060 
ug/l). De man krijgt twee keer 
proces-verbaal voor het rijden on-
der invloed en een bekeuring voor 
het rijden tijdens een rijverbod. 

Man twee keer 
betrapt onder 

invloed

Velsen-Noord - Op peuterspeel-
zaal Pinokkio is het deze maand 
een komen en gaan van bussen, 
treinen, auto’s en vliegtuigen. Het 
thema deze weken is ‘verkeer’, en 
de kinderen en de leidsters leven 
zich helemaal uit. ‘Spelenderwijs 
leren’ is het motto van de peuter-
speelzalen in Velsen. Dat doen zij 
door de ‘echte wereld’ de speel-
zaal in te halen, of door samen de 
‘echte wereld’ in te trekken. Peu-
ters kunnen met een OV-kaart in-
checken bij bus of trein, naar de 
speeltuin of het strand. Natuurlijk 
mag de pop of knuffel mee. Sa-
men met de leidsters gaan de kin-
deren op pad in de buurt van de 
speelzaal: oversteken bij het ze-

brapad, kijken hoe de pont over-
vaart en zien hoe de spoorbomen 
dichtgaan…. Het verkeersthema 
gaat zo voor de peuters echt le-
ven. Als afsluiting van het thema 
en het schooljaar gaan de peuters 
met de bus van de ‘Vrienden van 
Velsen-Noord’ naar de speeltuin. 
Hopelijk mogen ze in deze bus 
ook inchecken met hun OV-kaart! 
Momenteel is Pinokkio gevestigd 
in basisschool de Triangel. Maar in 
de loop van 2015 verhuist Pinok-
kio samen met de basisschool en 
buurthuis de Mel naar de mooie, 
nieuwe Brede School. Zie ook 
www.peuterspeelzalenvelsen.nl/
pinokkio of bel met de Stichting 
Welzijn Velsen, tel. 0255548548. 

Pinokkio 
is in 

beweging

Jarige Stadsschouwburg 
zoekt mevrouw Dekker
Velsen - In theaterseizoen 
2014-2015 viert de Stads-
schouwburg Velsen het 75-ja-
rig bestaan van haar gebouw. 
In 1939 opende het theater de 
deuren als het filmpaleis REX. 
Op de gevel prijkte ‘REX draagt 
de kroon voor beeld en toon’. 
Binnen verkocht eigenares-
se mevrouw Dekker-Noorduijn 
haar kaartjes. Over deze korda-
te dame zijn helaas slechts en-
kele feiten bekend en vele – ze-
ker tot de verbeelding spreken-
de – anekdotes. 
Stadsschouwburg Velsen is dan 
ook op zoek naar mensen die 
meer kunnen vertellen over deze 
oprichter van het gebouw. Deze 
verhalen worden ook gebruikt 
voor de jubileumproductie ‘Het 
Meisje van Velsen’.
De geschiedenis begint in 1938 
als Mevrouw Dekker-Noorduijn 
opdracht geeft aan de Amster-
damse architecten W. Noorlan-
der en C. Noorlander tot het 
ontwerpen en bouwen van een 
bioscoop aan de Groeneweg 
in IJmuiden. De bioscoop krijgt 
de naam REX en opent in 1939 
haar deuren. In 1950 geeft me-
vrouw Dekker aan het befaam-
de architectenduo Holt & Bij-
voet de opdracht haar bios-
coop te verbouwen tot een vol-
waardige schouwburg. In de ja-
ren die volgen ontwikkelt REX 

zich meer en meer tot filmthea-
ter, een mix van film én theater 
(zowel professioneel als ama-
teur). In 1962 verkoopt zij haar 
REX-theater aan de gemeente 
Velsen. In 1963 opent het thea-
ter de deuren als Stadsschouw-
burg Velsen.
Achter de schermen is regisseur 
Daniël Cohen (bekend van vele 
Joop van den Ende-producties) 
druk aan het repeteren voor ‘Het 
Meisje van Velsen’. Een origineel 
en sprankelend theaterspekta-
kel voor én door Velsenaren ter 
gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van de Stadsschouwburg 
Velsen. 
Met een professionele cast en 
crew (deels uit Velsen) en vele 
lokale makers (meer dan 150!). 
Uiteraard speelt mevrouw Dek-
ker-Noorduijn in de jubileum-
productie ‘Het Meisje van Vel-
sen’ ook een glansrol. Om haar 
personage nog meer kleur te ge-
ven, is de schouwburg op zoek 
naar mensen die haar gekend 
hebben. Stuur uw verhaal, her-
innering of anekdote naar publi-
citeit@stadsschouwburgvelsen.
nl en vergeet niet uw naam en 
telefoonnummer te vermelden.
Kaarten voor ‘Het Meisje van 
Velsen’, op vrijdag 24 tot zon-
dag 26 oktober, zijn via 0255 – 
515789 of www.stadsschouw-
burgvelsen.nl te bestellen.

Dansstudio presenteerde 
‘De Tijdmachine’

Velsen - Zaterdag 7 juni ga-
ven meer dan 200 leerlingen van 
Dansstudio Michelle twee eind-
voorstellingen weg in de Stads-
schouwburg Velsen. De mid-
dagvoorstelling was druk bezet 
en de avondvoorstelling volledig 
uitverkocht! 
Eigenaresse Michelle Gerlofsma 
vertelt: ,,Ieder jaar werken we 
met een nieuw thema. Dit der-
de seizoen stond de voorstelling 
in het teken van De Tijdmachine. 
We hebben een decor laten ont-
werpen van 10 meter breed bij 5 
meter hoog. Ieder jaar wil je toch 
de bezoekers verrassen en je zelf 
uitdagen met iets nieuws. Soms 
moet ik mezelf wel even knijpen 
hoor, het derde seizoen met zul-
ke enthousiaste leerlingen en 
ouders! Ik sta echt met tranen in 
mijn ogen vanuit de coulissen te 
genieten als ik zie dat de leerlin-
gen stralen op het toneel. Dit sei-
zoen hebben we Moderne dans 
en Zang/Musical er nieuw bij 
gekregen. Ook volgend seizoen 

gaan we opnieuw uitbreiden. 
Maar dan met het dansvak Ur-
ban voor leerlingen van 16+ en 
Volwassenen Dans! Ook weten 
we het nieuwe thema voor onze 
vierde voorstelling al, maar dat 
houden we nog even geheim!’ 
Op de stoelen van iedere bezoe-
ker lag een perkamentrol, met 
een lintje van de tijdmachine, 
hierin het programma. Onder-
tussen liepen er acht professors 
rond in de foyer en in de zaal. De 
docenten kwamen als professors 
op en verzorgden zo de opening 
van de show. De show liep aan 
een stuk door. Het decor gaf een 
prachtig beeld. Het programma 
was heel goed bij elkaar gezocht 
en er was werkelijk aan alles ge-
dacht. 
Tijdens de finale kwamen al-
le leerlingen uit de Tijdmachine 
voor het applaus. Ook een die-
pe buiging voor de gehele orga-
nisatie, twee eindvoorstellingen, 
het dak ging eraf en de tijd stond 
gewoon even stil.

Velsen - De Formulierenbrigade 
Velsen is een project van de ge-
meente Velsen en Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners. Zij 
ondersteunen mensen die op of 
rond het minimum leven bij het 
invullen van formulieren. Ook 
kunnen zij met u kijken of u wel 
al uw rechten benut. De Formu-
lierenbrigade Velsen geeft u in-
formatie over deze regelingen 
en voorzieningen en helpt u bij 
de aanvraag. De medewerkers 
nemen graag de tijd voor u. De 
Formulierenbrigade Velsen is er 
voor alle inwoners van Velsen die 
van een minimum inkomen leven 
en moeite hebben met het invul-
len van formulieren. Om een af-
spraak te maken met de Formu-
lierenbrigade Velsen, belt u met 
telefoonnummer 088-8876900. 
Dit telefoonnummer is bereik-
baar op werkdagen van 09.00 tot 
17.00. Of stuur een e-mail naar 
formulierenbrigadevelsen@soci-
us-md.nl. De Formulierenbriga-
de Velsen is gevestigd bij Socius 
Maatschappelijk Dienstverleners 
in gebouw Waterstaete’, Dokweg 
27a. Zij houden, in samenwer-
king met Stichting Welzijn Vel-
sen, ook spreekuur in Water-
vliet, Doelmanstraat 34, in Vel-
sen-Noord. Dit spreekuur is ie-
dere vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00. Het spreekuur is uitslui-
tend op afspraak. 

Formulieren-
brigade

Motorrijder gewond
Velsen-Zuid - Afgelopen vrij-
dagavond omstreeks 22.45 uur 
raakte een 23-jarige man uit Vel-
serbroek gewond bij een aanrij-
ding op de Amsterdamseweg, ter 
hoogte van het pontje Buitenhui-
zen, in Velsen-Zuid.
De man reed op een motorfiets 
en stond stil voor de slagbomen 
die al enige tijd gesloten waren in 
verband met een storing aan de 
brug. De motorrijder besloot niet 
langer te wachten, keerde zijn 
motor en reed terug. In de korte 
rij van wachtende voertuigen zat 

een personenauto, bestuurd door 
een 56-jarige Alkmaarder. Ook 
hij besloot niet langer te wachten 
en terug te rijden in de richting 
IJmuiden. Juist toen hij de ande-
re weghelft op reed, was de mo-
torrijder hem kort genaderd. Er 
ontstond een aanrijding waarbij 
de motorrijder gewond raakte. Hij 
moest met een open beenbreuk 
en een pijnlijke rug voor behan-
deling worden overgebracht naar 
het VU ziekenhuis in Amsterdam. 
De politie stelt een technisch on-
derzoek in naar het ongeval. 

www. .nl

www. .nl





12 juni 201428

Van Ikelen 
dringt aan 
op kortere 

renovatietijd 
Velsertunnel

Velsen – Raadslid Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal zit 
nog met veel vragen over de 
renovatie van de Velsertun-
nel. Rijkswaterstaat heeft la-
ten weten dat in 2016 de tun-
nel negen maanden volledige 
dicht gaat, vanwege een nood-
zakelijke renovatie. ,,Dat wordt 
een verkeersdebacle’’, aldus 
Van Ikelen. ,,Dagelijks gaan er 
65.000 voertuigen door de tun-
nel. En voorlopig hebben wij 
het alleen nog gehad over ver-
keersbeperkende maatregelen, 
het ontmoedigen van autover-
keer, bevorderen van openbaar 
vervoer en een extra pont. Dat 
is slechts een druppel op een 
gloeiende plaat.’’ Van Ikelen 
heeft nog tal van vragen. Bij-
voorbeeld over het testen van 
technische installatie ‘off-line’ 
in plaats van tijdens de reno-
vatie. En ook de vraag of er vol-
continu diensten worden ge-
draaid van 7 x 24 uur is nog 
niet beantwoord. Ook is nog 
niet duidelijk of hoe de zuid-
noord verbinding eruit gaat 
zien. Kunnen wij straks vanaf 
Velsen zo de A9 op via een ca-
lamiteitenboog. De voorlopige 
tekeningen roepen meer vra-
gen op dan dat zij antwoorden 
geven.  Van Ikelen roept daar-
om het college op bij Rijkswa-
terstaat een zo kort mogelij-
ke renovatietijd te eisen en al-
le beschikbare middelen in te 
zetten die momenteel op tech-
nisch vlak mogelijk zijn, zoals 
offline testen en training van 
werklieden middels de zoge-
naamde digitale fabriek, zo-
als in de gemeenteraad is be-
sproken. 

Regio - Kledingbank IJmond 
zamelt kleding in voor inwo-
ners van de gemeenten Bever-
wijk, Castricum, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen, met een bij-
stands-, een Wajong- en een 
Wia uitkering en personen die 
in de schuldhulpverlening zit-
ten. De Kledingbank vraagt om 
nette, schone kleding voor alle 
leeftijden maar ook om schoe-
nen, beddengoed, handdoeken, 
sportkleding enzovoorts. De kle-
ding kan in IJmuiden worden 
gebracht naar De SIG-winkel in 
verpleeghuis Velserduin, Schel-
destraat 101. Op dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Als brengen niet mo-
gelijk is kan de kleding na af-
spraak worden opgehaald door 
De Kledingbank IJmond, bel dan 
06–40512420.

Inzamelpunt
Kledingbank

Duin & Kruidberg viert 
105-jarig jubileum
Santpoort-Noord - Op Twee-
de Pinksterdag was het op Land-
goed Duin & Kruidberg groot 
feest. Niet alleen omdat het 
Landgoed haar 105-jarig be-
staan vierde tijdens de Pink-
sterjaarmarkt, maar ook omdat 
Dennis van der Geest het eerste 
vat Duin & Kruidberg Jubileum-
bier aansloeg. Onder toeziend 
oog van honderden aanwezigen, 
proefde de bekende Haarlemse 
judoca als eerste het jubileum-
bier, dat is gebrouwen door de 
Haarlemse Jopenbrouwerij.
Dit jaar bestaat Landgoed Duin 
& Kruidberg 105 jaar. Bernard 
Lensink, directeur van Landgoed 
Duin & Kruidberg, vond dit een 
goede reden om feestelijk uit te 
pakken. ,,Het is fijn om te zien, 
dat veel omwonenden de weg 
naar het Landgoed en de Pink-
sterjaarmarkt inmiddels goed 
weten te vinden. Wie had dat 
105 jaar geleden ooit kunnen be-
denken toen de heer Cremer dit 
landhuis liet bouwen?”   

Het Jubileumbier is voor Land-
goed Duin & Kruidberg gebrou-
wen door Jopen en afgevuld op 
fles. ,,Als Haarlemmer ben ik 
trots op Jopen. Het is mooi om 
te zien, dat lokale bedrijven zo 
goed met elkaar samenwerken 
en ik vond het een eer het eer-
ste vat aan te mogen slaan!”, al-
dus Dennis van der Geest.
Om geïnteresseerden meer te 
vertellen over de geschiedenis 
van het Landgoed, organiseert 
Landgoed Duin & Kruidberg op 
een aantal zondagen in juni een 
historische rondleiding. Na de 
rondleiding kan men aanschui-
ven voor een club sandwich in 
Brasserie DenK en natuurlijk het 
Jubileumbier hierbij proeven.
De rondleiding wordt gegeven 
op 15, 22 en 29 juni en start om 
12.00 uur. De kosten bedragen 
10,50 euro per persoon inclusief 
club sandwich en Jubileumbier. 
Reserveren kan via de receptie 
van Landgoed Duin & Kruidberg, 
023-5121800. 

Live in Your Living Room
Fabiana Dammers en 
Theo Sieben in ruïne
Santpoort-Zuid - Op 20 juni  
staat er een dubbelconcert ge-
pland in de ruïne van Bredero-
de van twee gelouterde singer-
songwriters; Fabiana Dammers 
en Americana-songwriter Theo 
Sieben. Het internationaal huis-
concertnetwerk Live in Your Li-
ving Room is een samenwerking 
aangegaan met Kasteel Brede-
rode, gelegen aan Velserender-
laan 2. De internationaal succes-
volle concertaanpak van Live in 
Your Living Room wordt daar-
mee nu ook op Kasteel Brede-
rode gepresenteerd. Voor de ge-
legenheid zal de Heerenkamer 
in de Donjon worden omgeto-
verd tot een intieme concertplek. 
Sinds maart 2014 wordt elke 
maand een ‘Live in Your Living 
Room @ Brederode”-concert 
georganiseerd. Fabfolk singer-
songwriter Fabiana Dammers 
won in 2008 de Grote Prijs van 

Nederland in de categorie Sin-
ger/songwriter. Singer/songwri-
ter Theo Sieben bracht in 2011 
‘Until Grass’ uit, zijn debuut-cd 
met eigen songs. Real Roots Ca-
fé noemde deze plaat een ‘nieu-
we folk klassieker’. Een jaar la-
ter al, in 2012 kwam de opvol-
ger ‘Invite to Dance’ uit, de enige 
Nederlandse rootsplaat die het 
jaarlijstje van de EuroAmerica-
naChart haalde. 
Live in Your Living Room @ Bre-
derode is een serie exclusieve 
popconcerten op een heel bij-
zondere plaats, waarbij extra 
aandacht zal worden besteed 
aan een sfeervol decor in een 
eeuwenoude setting. Vooraf re-
serveren voor deze concerten is 
verplicht. Aanvangstijd concer-
ten: 20.00 uur. Entreeprijs: 15 eu-
ro. U wordt met gratis koffie en 
thee ontvangen. Reserveren via 
www.liveinyourlivingroom.nl. 

Programmaboekje 
Santpoorts Belang

Santpoort-Zuid - Het pro-
grammaboekje 2014/2015 van 
Vereniging Santpoorts Be-
lang is uit. Daarin een gevari-
eerd pakket aan interessante 
cursussen, lezingen en work-
shops.  
Bewegen: van dansen op in-
ternationale volksmuziek, be-
wegen voor ouderen, fietsen/
wandelen tot aan zumba les-
sen. 
Creatief: diverse cursussen 
quilten, een workshop kleuren-
leer en stofverven, collage van 
zelfbedrukte stoffen, zilversme-
den, eieren beschilderen en 
schilder- en tekencursussen, 
origami van Akira Matsumoto 
en in de nieuwe cursus beeld-
houwen maakt u onder bege-
leiding van Diederik de Jong 
van een blok hout een kunst-
werk.
Gezondheid: Tijdens de cursus 
reanimatie leert u de automati-
sche defibrillator te gebruiken 
of kunt u uw kennis daarover 
weer opfrissen. Verder kunt u 
de workshops hoofd-, hand-, 
of voetmassage en hoe te ont-
spannen volgen.
Hobby en vrije tijd: In ’t Brede-
rode Huys kan op verschillen-
de dagen gebridged worden. 
De gevorderde spelers kunnen 
bij Sylvia Bronstring een aan-
tal interessante lessen volgen 
en begin volgend jaar wordt 
gestart met een bridgecursus 
voor beginners. Stefan Wit-
te leert u alles over het vast-
leggen van mooie momenten 
met uw digitale camera en van 
Beer van Muiswinkel kunt u le-
ren goochelen. 
Kunst en Cultuur: interessan-
te cursussen over De Gouden 
Eeuw, het Oost Azië na 1945 
en een reis door de wereld van 
de beeldhouwkunst. Kunsthis-
torica Anja Kalis belicht o.a. de 

Avant-Garde ten tijde van oor-
log. Wout Strootman leert u de 
opera’s van Richard Wagner 
beter begrijpen en André Kaart 
behandelt leven en werken van 
de componisten Donizetti, Bel-
lini en Rossini. 
Met Hans Sinnema begeeft u 
zich in de film Touch of Evil met 
het formidabele talent van Or-
son Welles. U kunt kennisma-
ken met de drie wereldgods-
diensten en vervolgens intro-
duceert Irene Goossens het 
Boedhisme. Wegens succes 
geprolongeerd zijn de histo-
rische wandelingen met Wim 
van Hooff door Santpoort-Zuid 
en de Elta. Nieuw zijn de wan-
delingen met Eric van Bakel 
naar Het landje van Gruijters 
in Spaarndam, voor de vogel-
liefhebbers een ‘must’ en naar 
Middenduin in Overveen.
Koken en Proeven: Via de work-
shops kunt u kennismaken met 
de Italiaanse, de Spaanse keu-
ken en, nieuw dit jaar, de Ja-
panse keuken. Tijdens de-
ze laatstgenoemde workshop 
leert u sushi maken en bento, 
het bekende Japanse lunchge-
recht. 
Talen: Op dit gebied treft u cur-
sussen Engels, Frans, Spaans 
en Italiaans aan.
Met Joke Linders, gaat u zes 
ochtenden schrijven over her-
inneringen die u met anderen 
wilt delen.
Verder zijn er vele interessan-
te lezingen op het gebied van 
muziek, geschiedenis enzo-
voorts. Het volledige program-
ma is te vinden op www.sant-
poortsbelang.nl, waar u zich 
ook kunt inschrijven. Met vra-
gen kan men zaterdag 23 au-
gustus van 14.00 tot 16.00 uur 
terecht op de open dag in ’t 
Brederode Huys aan Bloemen-
daalsestraatweg 201.

Brons op NK Waterpolo
Velsen - Negen Jongens uit Velsen, allen uitkomend voor Zwemver-
eniging Haerlem, hebben vorige week brons gehaald op het NK Wa-
terpolo B-Jeugd in Mijdrecht.





PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Activiteiten en cursusaanbod SWV

Clubs/inlopen  Dag  TijDen  KosTen  sTarT  exTra info Clubs/inlopen  Dag  TijDen  KosTen  sTarT  exTra info

Kids                  
Knutselcaravaan Wo  14.00-16.01 € 2,00 01-10-2014
Ouder & kind  Di  9.30-11.30  € 1,00 p.k.  02-09-2014
Cursussen
Jazzdance kids  za  10.00-11.00  € 91,50  06-09-2014  30 lessen
Jazzdance v.a. 12 jaar  Di  18.00-19.00  € 91,50  02-09-2014  30lessen o.v.
Volwassenen
Bridge  Vr  13.30-16.00  € 3,50 p.k.  05-09-2014  Enige ervaring verreist
Aerobics  Di  13.30-14.30  € 22,50  02-09-2014  18 lessen
Dames gym 1  Wo  09.15-10.15  € 45,00  03-09-2014  40 lessen
dames gym 2  Wo  10.30-11.30  € 45,00  03-09-2014  40 lessen
Rommelmarkt  Za  09.00-12.50  € 3,50 p.t.  11-10-2014  Elke 2e za van de mnd
Videowerkgroep  Do/vr.  20.00-22.00  € 72,00  04-09-2014
Wandelclub  Wo  10.00-12.00  Gratis  03-09-2014
Vrouwen van Velsen  Wo  09.30-11.00  Gratis  03-09-2014  Inloop handwerken
Zelfmaak mode  Di  09.00-11.30  € 20,00  01-10-2014
Specials
Eetcafé  Vr  17.45-20.00  € 5,00  05-09-2014  Zie kader
Koor Together  Di  19.00-20.30  € 1,00 p.k.  02-09-2014  Tweewekelijks
Soos de Babbelaar  Za  19.00-21.30  € 1,00 p.k.  06-09-2014  Tweewekelijks
Velserduin inloop  Do  14.00-16.00  € 3,50 p.k.  18-09-2014  Zie kader
Taallessen
Intake Nederlandse les  Ma  9.00-10.00  gratis  01-09-2014 Melden bij hr. Nieboer
Nederlands beginners  Di  09.15-11.30  € 60,00  09-09-2014  10 lessen a €20,00
Nederlands licht gev.  Di  09.00-11.30  € 60,00  09-09-2014  10 lessen a €20,00
Nederlands beg.  Do  09.15-11.30  € 60,00  11-09-2014  10 lessen a €20,00
Nederlands leesclub gev.  Vr  09.15-11.30  € 60,00  12-09-2014  10 lessen a €20,00
kinderopvang    € 2.00 p.k.   tijdens de taallessen
Fietsclub  Di  14.00-15.00  gratis
Fiets les  Di  12.00-13.00  € 30,00  oktober  10 lessen
Hobbyhuis
Crea  Ma  12.30-15.00  € 6,50 p.m.  01-09-2014  Excl. materiaal
Crea  Di  12.30-15.00  € 6,50 p.m.  02-09-2014  Excl. materiaal
Darten  Do  13.00-15.00  € 6,50 p.m.  04-09-2014
Tiffany  Wo  19.00-21.30  € 6,50 p.m.  03-09-2014  Excl. materiaal
Cursussen
Orientaals dansen  Ma  20.15-21.15  € 45,00  22-09-2014  12
Tekenen & Aquarel  Do  13.30-16.00  € 195,00  18-09-2014  28
Engels plus  Ma  11.00-13.00  € 98,50  22-09-2014  12
Spaans gevorderden  Wo  09.00-10.30  € 63,00  24-09-2014  10
Spaans opfris *  Wo  19.30-21.00  € 75,50  24-09-2014  12
E.H.B.O.*  Di  19.30-22.00  € 62,00  oktober  6
Yoga  Ma  10.00-11.00  € 116,00  15-09-2014  35
 Ma  13.30-14.30  € 116,00  15-09-2014  35
Mindfullness  Do  19.30-20.30  € 50,00  25-09-2014  10
Italiaans koken  Di  14.00-16.00  € 30,00  30-09-2014  5

Tieners & Jongeren
Inloop ‘s middags  Di-do  15.00-17.00  Gratis  augustus  40
Inloop ‘s avonds  Di-do 19.00-21.00  Gratis  augustus  40
Filmavond  Do  19.00-21.30  Gratis   40
Huiswerkbegeleiding  Do  16.00-18.00  Gratis  September  40 Groep 8/1e klas
Buurtsport Cruijffcourt  Wo  14.00-17.30  Gratis   40
Young Ones Disco  Vr  19.00-21.00  € 0,50 9
GymBalSport  Vr  16.00-18.00  € 1,00 26   Balsport variatie

Senioren
Koersbal  Di  09.30-11.30  € 25,00  02-09-2014  seizoen
Stoelhonkbal  Vr  14.30-16.00  € 25,00  05-09-2014  seizoen
Biljarten  Wo  09.00-12.00  € 40,00  03-09-2014  seizoen
Biljarten  Do  09.00-12.00  € 40,00  04-09-2014  seizoen
Biljarten  Vr  09.00-12.00  € 40,00  05-09-2014  seizoen
Klaverjassen  Ma  13.30-16.30  € 25,00  01-09-2014  seizoen
Bridge  Di  13.00-16.30  € 25,00  02-09-2014  seizoen
Sjoelen  Vr  14.15-16.00  € 25,00  05-09-2014  seizoen
Puzzels ruilen  Ma  10.00-11.00  gratis  01-09-2014  1ste ma om de mnd.
Open tafel  Wo  12.00-14.00  € 6,50  03-09-2014  per keer
Open tafel  Vri 12.00-14.00  € 6,50  05-09-2014  per keer
Restaurant  Ma  11.30-13.00  € 7,00  01-09-2014  per keer
Restaurant  Di  11.30-13.00  € 7,00  03-09-2014  per keer
Restaurant  Do  11.30-13.00  € 7,00  04-09-2014  per keer
Snertmaaltijd  Wo  12.00-13.00  € 2,00  19-11-2014  3e wo v/ d mnd 
     nov t/m mrt
Cursussen
Senioren fit  Do  13.30-14.30  € 75,00  04-09-2014  35
Senioren fit  Do  14.30-15.30  € 75,00  04-09-2014  35
Stoel gym  Wo  09.00-09.45  € 75,00  03-09-2014  35

Buurtcentrum de Dwarsligger,  Planetenweg 338 IJmuiden, Tel:0255-512725

Jongerencentrum Branding, Planetenweg 338, IJmuiden Tel:0255-512725

Seniorencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, Tel:0255-520650

Kinderen
Doe Mee  Wo  13.15-15.00  p.k.€2,00  24-09-2014 35
Timmerclub  Ma  15.45-17.15  € 20,00  15-09-2014  10
Cook-it  Di  16.00-17.30  € 20,00  16-09-2014  5
Cursussen
Capoeira  Do  16.00-17.00  € 125,00  04-09-2014  35
Zumba Kids  Vr.  16.00-17.00  € 106,00  05-09-2014  35
Volwassenen
Nederlandse les  Ma  09.30-11.30  € 60,00  08-09-2014  10 lessen à €12,50
Het Praathuis  Do  13.30-15.30  € 1,00 p.k.  seizoen
Biljartclub  Do  18.30-22.15  p.m.€ 7,50  september  40
Bloemschikken 1  Di  19.30-21.30  € 55,00  14-10-2014  10 Om de week
Bloemschikken 2  Do  19.30-21.30  € 55,00  16-10-2014  10 Om de week
Bloemschikken 3  Do  19.30-21.30  € 55,00  23-10-2014  10 Om de week
Fietsclub  Di  10.00-12.30  gratis   alleen zomers
Olieverf schilderen  Di  14.00-16.00  € 36,00  08-09-2014  10
Smartlappenkoor  Ma  19.30-22.00  p.m. €8,00  01-09-2014  40
Tafeltennis  Vr  09.00-10.00  p.k. €1,75  22-08-2014  30
Tiffany  Do  09.30-11.30  p.m.€7,60  21-08-2014  40
Tiffany  Do  13.30-15.30  p.m.€7,60  21-08-2014  40
Wandelclub  Ma  10.00-12.00  gratis  18-09-2014  40
Wandelclub  Di  10.00-11.00  gratis  seizoen
Klaverjassen  Wo  14.00-16.30  € 25,00  03-09-2014  seizoen
Beweeg mee  Wo  09.15-11.30  gratis  03-09-2014  40
Verkoop 2de handskleding Ma  09.30-11.00  gratis  16-08-2014  seizoen
Koffie inloop  Wo  09.30-11.00  € 1,00  03-09-2014  seizoen incl. kof./thee
Klaverjassen leren  Wo  13.00-15.00  € 0,50  16-08-2014  seizoen excl. kof./thee
Cursussen
Bew. Op muziek  Di  09.30-10.30  € 116,00  02-09-2014 35
Zumba  Di  19.00-20.00  € 116,00  02-09-2014 35
Aerobic fitness  Di  20.00-21.00  € 116,00  02-09-2014 35
Biljartles  Ma  10.00-11.00  € 34,00  01-09-2014 10
 Ma  11.00-12.00  € 34,00  01-09-2014 10
Bewegen op muziek  Di  9.30-10.30  € 102,00  02-09-2014  40
Yoga  Do  10.15-11.15  € 116,00  18-09-2014 35
 Do  19.15-20.15  € 116,00  18-09-2014 35 o.v.b.
 Do  20.30-21.30  € 116,00  18-09-2014 35 o.v.b.
Engels Beginners  Di  11.00-12.00  € 82,00  23-09-2014  20
Engels gevorderden  Di  10.00-11.00  € 82,00  23-09-2014  20
Spaans gevorderden  Do  20.15-21.15  € 41,00  25-09-2014  10
Spaans beginners  Do  19.15-20.15  € 41,00  25-09-2014  10
Meditatie proefles  Wo  19.30-21.00  Gratis  24-09-2014  1
Meditatie  Wo  19.30-21.00  € 50,00  01-10-2014  9

Senioren
Sjoelen  Ma  13.45-16.30  € 25,00  01-09-2014  seizoen
Klaverjasles  Do  14.00-16.30  € 25,00  11-09-2014  seizoen
Cursussen
Senioren fit  Do  10.30-11.30  € 75,00  04-09-2014  35

Kinderen
Timmerclub kids  Wo  14.00-15.30  € 60,00  03-09-2014  30
Volwassenen
Indonesisch koken Ma  13.30-15.30  € 20,00  01-09-2014  6
Klaverjassen  Di  13.30-16.00  € 40,00  02-09-2014  seizoen
Rummicub  Di  20.00-22.00  € 25,00  02-09-2014  seizoen
Biljarten  Ma  13.00-17.00  € 40,00  01-09-2014  seizoen
Biljarten  Wo  13.00-17.00  € 40,00  03-09-2014  seizoen
Biljarten 50+  Do  09.00-11.30  € 40,00  04-09-2014  seizoen
Biljarten  Do  13.00-17.00  € 40,00  04-09-2014  seizoen
Biljarten  Vr.  13.00-16.00  € 40,00  05-09-2014  seizoen
Computer workshop beg.  Wo  13.30-15.30  € 20,00  03-09-2014  5
Computer workshop gev.  Wo  13.30-15.30  € 20,00  08-10-2014  5
Workshop tablet Android  Do  13.30-16.00  € 10,00  04-09-2014  p.keer
Vrouwen film  Wo  20.00-22.00  € 2,50  10-09-2014  1 x p.m.
Sierknopen  Do  19.30-21.30  p.k. € 1,50  04-09-2014  35
Schilderen inloop  Do  19.30-22.00  p.k. € 2,50  04-09-2014  35
IJmuiden wat!  Do  20.00-22.00  € 2,50  25-09-2014  1 x p.m.
Open tafel  Vr  12.00-13.30  € 6,00  12-sep  2 x p.m.
Zondag SooS  Zo  14.00-16.00  € 1,50  14-09-2014  1 x per mnd
Cursussen
Aerobic 40+  Ma  18.45-19.45  € 90,00  15-09-2014  35
Bodyvorming  Di  9.00-10.00  € 90,00  16-09-2014  35
Tai-chi  Do  20.00-21.00  € 99,50  18-09-2014  30
Yoga  Do  14.00-15.00  € 99,50  18-09-2014  30
Aquarelleren  Ma  19.15-21.15  € 168,00  22-09-2014  30

Buurtcentrum de Spil, Frans Halsstraat 29,  IJmuiden, Tel:0255-510186 

Activiteiten in Velserduin, Scheldestraat 101, IJmuiden, info:0255-548548 

Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, Tel:0255-510652

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548
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Activiteiten en cursusaanbod SWV

Clubs/inlopen  Dag  TijDen  KosTen  sTarT  exTra info Clubs/inlopen  Dag  TijDen  KosTen  sTarT  exTra info

Kijk op kunst 1  Wo  20.00-22.00  € 168,00  24-09-2014  30
Schilderen olieverf  Wo  19.30-22.00  € 210,00  24-09-2014  30
Kleding maken  Ma  18.00-20.00  € 197,00  22-09-2014  30
Kleding maken  Ma  20.00-22.00  € 197,00  22-09-2014  30
Senioren
M.B.V.O  Vr  09.30-10.30  € 75,00  05-09-2014  32
Country line  Wo  15.00-17.00  € 90,00  03-09-2014  36

Volwassen / senioren
Koersbal  Do  10.00-12.00  € 35,00  21-09-2014  35
Tekenen en schilderen  Di  13.30-15.30  p.k. € 0,50  19-08-2014  44
Warme lunch  Di  12.00-13.00  € 4,00  19-08-2014  44
Warme lunch  Do  12.00-13.00  € 4,00  21-09-2014  44
Breicafe/ praathuis  Di  09.30-10.00  p.k. € 0,50  19-08-2014  44
Inloop  Di  09.30-10.00  gratis  19-08-2014  44
Inloop  Do  09.30-10.00  gratis  21-09-2014  44
Inloop  Do  14.00-15.00  gratis  21-09-2014  44
Inloop  Di  13.30-15.30  gratis  19-08-2014  44
Spelletjes middag  Do  13.30-15.30  p.k. € 0,50  21-09-2014  6
leesclub  Do  13.30-15.30  gratis  21-09-2014 6 x p.j.
Cursussen
3 penselen  Di  10.00-12.00  € 140,00  16-09-2014  10
Frans conversatie 1  Vr  9.00-10.15  € 102,50  26-09-2014  20 o.v.b.
Frans conversatie 2  Vr  10.15-11.30  € 102,50  26-09-2014  20 o.v.b.
M.B.V.O  Wo  14.00-15.00  € 85,00  24-09-2014  35

Kinderen
Huiswerkbegeleiding  Di  16.00-17.30  gratis  09-09-2014  seizoen
Lezen is cool  Wo  13.00-14.00  gratis  10-09-2014  30
Knutselclub  Wo  13.45-15.15  p.k.€2,00  10-09-2014  30
Ouder &kind ochtend Wo  09.30-11.00  p.k. €1,00  10-09-2014  30
Voorlezen  Vr  13.30-14.30  gratis  12-08-2014  30
Crea keuken  Vr  15.45-17.30  € 18,00  12-08-2014  6
Disco  Vr  18.00-21.00  p.k.€1,50  12-08-2014  7
Cursussen
Peutergym  Do  09.00-10.00  € 112,50  25-09-2014  30
Judo I  Di  16.10-17.00  € 95,00  23-09-2014  30
Judo II  Di  17.10-18.00  € 95,00  23-09-2014  30 1ste vrij v.d.mnd
Judo III  Di  18.10-19.00  € 95,00  23-09-2014  30
Volwassenen
Computerles  Di  10.00-12.00  € 30,00  in.overl.  7
Computerles  Do  10.00-12.00  € 30,00  in overl.  7
De koffiecorner  Di  10.00-11.30  € 1,00  09-09-2014  seizoen
 Wo   € 6,50  hele jaar
 Vr   € 6,50  hele jaar
Grip op geld  Ma 09.30-12.00   08-09-2014  seizoen
Tiffany  Di  13.45-15.15  € 30,00  09-09-2014  seizoen
Blij dat ik brei  Do  9.30-11.00  p.k.€ 1,00  11-09-2014  seizoen
Praathuis  Do  13.30-15.30  p.k.€ 1,00  11-09-2014  seizoen
Biljarten  Ma  19.00-22.00  € 40,00  08-09-2014  seizoen
 Vr  09.30-12.00  € 40,00  12-08-2014  seizoen
Cursussen
Callanetics  Wo  19.00-20.00  € 99,50  24-09-2014 30
Country dansen  Di  20.30-22.00  € 114,50  23-09-2014  30
Country dansen  Do  13.30-14.30  € 77,00  25-09-2014  30
Tekenen & Schilderen  Wo  14.00-16.00  € 134,00  24-09-2014  24
Tekenen & Schilderen  Do  09.45-11.45  € 134,00  25-09-2014  24
Senioren
Stijldansen  Ma  14.00-16.30  € 25,00  08-09-2014  seizoen
Stijldansen  Do  19.00-21.30  € 25,00  11-09-2014  seizoen
Kaarten maken  Ma  14.00-16.00  € 25,00  07-01-2014  seizoen
 Do  14.00-16.00  € 25,00  11-09-2014  seizoen
Wii voor ouderen  Ma  10.30-11.30  P.k. €1,00  08-09-2014  seizoen
Country dance  Ma  19.00-20.30  € 25,00  08-09-2014  seizoen
Tekenen&schilderen  Di  14.00-16.00  € 25,00  09-09-2014  seizoen
Sjoelen  Di  13.30-15.00  € 25,00  09-09-2014  seizoen
Biljarten senioren  Wo  09.00-12.00  € 25,00  10-09-2014  seizoen
 Do  14.00-16.00 € 25,00  11-09-2014 seizoen
Koersbal  Vr  09.00-12.00  € 25,00  12-08-2014  seizoen
Line dance  Vr  20.00-23.00  € 25,00  12-08-2014  seizoen
Cursussen
Seniorenfit  Wo  9.15-10.15  € 75,00  03-09-2014  34
Bewegen met steun  Wo  10.15-11.15  € 75,00  03-09-2014  34

Acrylschilderen  Ma  14.00-16.00  € 150,00  29-09-2014  20
Zilversmeden Ma  10.00-12.00  € 85,00  06-10-2014  12
Beeldend Werken  Di  20.00-22.00  € 85,00  ###  12

Buurthuis de Brulboei, vervolg

 Dorpshuis de Driehoek, Driehuizerkerkweg 34a,  Driehuis, Tel:0255-520850

Wijkcentrum de Mel-Watervliet, Doelmanstraat 34, Velsen-Noord, Tel:0251-226445

Beeldend Werken  Do  20.00-22.00  € 85,00  ###  12
Bloemschikken  Ma  19.30-21.30  € 25,00  06-10-2014  5
Bloemschikken  Vr  14.00-16.00  € 25,00  10-10-2014  5
Glas in lood  Do  09.00-16.00  € 150,00  oktober  10
Glas in lood  Do  12.00-14.30  € 150,00  oktober  10
Glas in lood  Do  15.00-17.30  € 150,00  oktober  10
Mensendieck  Wo  09.00-10.00  € 150,00  10-09-2014  28
Mensendieck  Wo  10.00-11.00  € 150,00  10-09-2014  28
Bloemschikken  Ma  19.30-21.30  € 55,00  13-10-2014  10
Bloemschikken  Vr  19.30-21.30  € 55,00  17-10-2014  10
Horoscoop schilderen  Di  10.00-12.00  € 85,00  07-10-2014  12 Nieuw

Inloop  Ma  19.30-22.00  gratis  18-08-2014  seizoen
Inloop  Wo  19.30-22.00  gratis  20-08-2014  seizoen
Inloop  Do  19.30-22.00  gratis  21-08-2014  seizoen
Afterskoel  Ma  15.00 -17.00  gratis  18-08-2014  45
Afterskoel  Do  15.00 -17.00  gratis  21-08-2014  45
Tienerkookcursus  Ma  17.00-19.00  € 26,00   6
DJ cursus  Di  19.00-20.00  € 42,00   8
DJ cursus  Di  20.00-21.00  € 42,00   8
Jamavond  Vr  20.00 gratis

Kantoor Ma t/m do  9.00-12.30   13.30-17.00   1-9-2014    Bibliotheek
kinderen
Ouder en kind Di  9.00 .11.00 p.k. € 1,00  2-9-2014 44  JC de Koe!!
Ouder en kind Wo  9.00 .11.00 p.k. € 1,00  3-9-2014 44 JC de Koe!!
Speelotheek  Di  10.15 -11.15  p.j. € 27,50 2-9-2014 44  Bibliotheek
Speelotheek Wo  15.30- 16.30  p.j. € 27,50 3-9-2014 44  Bibliotheek
Speelotheek  Do  18.45- 19.45  p.j. € 27,50 4-9-2014 44  Bibliotheek
Speelotheek  Za  10.30-12.00 p.j. € 27,50 6-9-2014 44  Bibliotheek
Volwassenen
Rummicup Di  20.00 – 23.00 € 7,00  2-9-2014 22  Polderhuis
V-Cafe  Zie Website www.vkafe.nl
Thema koffieochtend Do  10.00-12.00 Gratis 25-sept. bibliotheek* Laatste do. van de mnd.
Praathuis  Di  13.30-15.00  € 1,00  2-9-2014  seizoen Bibliotheek
Cursussen
Yoga  Di  12.45-13.45 € 116,00  16-8-2014  35 JC de Koe

Senioren
Schilderen Ma  09.30-12.00  € 25,00  1-9-2014  seizoen
Bridge  Ma  13.30-16.30  € 25,00  1-9-2014  seizoen
Bridge  Do  19.00-22.00  € 25,00  4-9-2014  seizoen
Kaarten  Ma 13.30-16.00  € 25,00  1-9-2014  seizoen
Kaarten  Ma 13.30-16.00  € 25,00  2-9-2014  seizoen
Patchwork Di  10.00-12.00  € 25,00  2-9-2014  seizoen
Biljarten  Ma  09.00-12.00  € 42,00  1-9-2014  seizoen
Biljarten  Ma  13.30-16.30  € 42,00  1-9-2014  seizoen
Biljarten  Di  09.00-12.00  € 42,00  2-9-2014  seizoen
Biljarten  Di  13.30-16.30  € 42,00  2-9-2014  seizoen
Biljarten  Wo  09.00-12.00  € 42,00  3-9-2014  seizoen
Biljarten  Wo  13.30-16.30  € 42,00  3-9-2014  seizoen
Biljarten  Do  09-00-12.00  € 42,00  4-9-2014  seizoen
Biljarten  Do  13.30-16.30  € 42,00  4-9-2014  seizoen
Koersbal  Wo  10.00-12.00  € 25,00  3-9-2014  seizoen
Klaverjassen Wo  13.30-16.00  € 25,00  3-9-2014  seizoen
PC-basis/wWindoows 7   09.30-11.30  € 37,50  3-9-2014  10 lessen
Bloemschikken Do 10.00-12.00 niet bekend  4-9-2014
Cursus I-pad Di  09.30-11.30  € 16,50 2-9-2014
Open tafel  Vrij  12.30-14.00  € 6,50  5-9-2014  46 keer
Restaurant Ma  11.45-13.00  € 7,50  1-9-2014  36 keer
Restaurant Wo  11.45-13.00  € 7,50  3-9-2014  36 keer
Line dansen Do  09.30-11.00  € 55,00 4-9-2014  30 keer
Cursussen
Senioren fit Wo  09.00-10.00  € 75,00  3-9-2014  35
Senioren fit Wo  10.00-11.00  € 75,00  3-9-2014  35
Senioren fit Wo  11.00-12.00  € 75,00  3-9-2014  35
Senioren fit Vr  09.00-10.00  € 75,00  5-9-3014  34
senioren fit Vr  11.00-12.00  € 75,00  5-9-2014  34
Country line Do  09.30-11.00  € 55,00  4-9-2014  30
Special
Wijnproef cursus  Do 20.15-22.30 € 155,00  9-10-2014 9  Nieuw

Gordon
Comunicatie training Ma 19.30-22.00 € 175,00 10/27/2014 10 Nieuw

Dorpshuis het Terras, Santpoortse Dreef 1, Santpoort-Noord, Tel:023-3031228

Dorpshuis het Terras, vervolg

Jongerencentrum de Koe, Zadelmakerstraat 3,  Velserbroek, Tel:023-5491817

Welzijn Velserbroek, Maan Bastion 476, Velserbroek, Tel: 023-5388830

Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobstraat 227, Velserbroek, Tel:023-5386528

Hoofdkantoor Stichting Welzijn Velsen, Plein 1945 nr.84, Ijmuiden, Tel:0255-548548

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548
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Kinderen moeten samen met hun 
vriendjes of klasgenoten bij het 
zwembad kunnen afspreken. Dat is 
niet alleen leuk maar ook gezond.
De gemeente Velsen maakt het 
ook voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen mogelijk 
om in de zomervakantie van het 
mooie zwembad De Heerenduinen 
gebruik te maken. 

Tien keer gratis vanaf 5 juli
Hebt u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en is uw kind tus-
sen 10 en 18 jaar oud ? 
Dan kunt u een aanvraag indienen 
om uw kind tien keer gratis te laten 
zwemmen in de periode van 5 juli tot 
eind augustus.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.
velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal lo-
ket’ en zoek vervolgens op ‘gratis 
zwemmen’. U leest dan meer infor-
matie en u kunt het aanvraagformu-
lier downloaden. U kunt ook contact 
opnemen met het klant contact cen-
trum van de gemeente (tel. 140255).
Let op. Mensen die een uitkering van 
de gemeente Velsen hebben hoeven 
niet te reageren; zij krijgen persoon-
lijk bericht.

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt u of 
uw kind bij het zwembad een pols-
band voor tien keer gratis toegang.

Gratis zwemmen voor 
kinderen van minima

De schipper en zijn bemanning van 
vissersboot KW 5 heeft de Fishing 
for Litter Award ontvangen uit 
handen van wethouder Robert te 
Beest (voorzitter KIMO Nederland 
en België). Deze prijs werd woens-
dag 4 juni 2014 uitgereikt aan het 
schip dat de meeste afval heeft 
opgevist uit de Noordzee.

Negen schepen uit de haven van 
IJmuiden nemen deel aan dit pro-
ject, waarbij zwerfafval uit de Noord-
zee/Waddenzee in grote netzakken 

aan land wordt gebracht en verwerkt. 
Hierdoor wordt de vervuiling op zee 
teruggedrongen, terwijl de visgron-
den en stranden schoner worden.

‘Fishing for Litter’ is een project van 
KIMO Nederland en België, een ver-
eniging van kustgemeenten voor 
de veiligheid en het milieu van de 
Noordzee en haar kuststreken. Aan 
het project nemen in totaal 100 sche-
pen uit 12 havens deel. Zij verwijde-
ren jaarlijks 30.000 kilo afval uit zee. 
(Foto Ko van Leeuwen)

Vissen op afval 

Op woensdag 18 juni bespreekt de 
raad van Velsen tijdens een raads-
brede sessie van het Raadsplein de 
Perspectiefnota 2014. De vergade-
ring begint om 19.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis Velsen. 
De agenda met de Perspectiefnota 
2014 staat op raad.velsen.nl.

Bij aanvang van de sessie spreken de 
fracties hun Algemene Beschouwin-
gen (politieke visie op de plannen voor 
de komende jaren) uit. Daarna is er ge-
legenheid voor onderling debat en rea-
geert het college. Aan het eind van de 
sessie geven de raadsleden aan welke 
onderwerpen zij tijdens de vaststelling 
van de Perspectiefnota op donderdag 
26 juni 2014 willen bespreken.
 
De Perspectiefnota 2014 is een voor-
stel van het college. Daarin staan de 

beleidsvoornemens en ontwikkelin-
gen met financiële consequenties op-
genomen voor 2014 en de jaren daar-
na, zodat de raad bij zijn besluitvor-
ming een brede afweging kan maken. 
Op basis van de vastgestelde Perspec-
tiefnota 2014 wordt de Begroting 2015 
en de Meerjarenbegroting opgesteld. 
De raad stelt deze stukken in novem-
ber vast.

Inwoners, belangengroepen, organisa-
ties en instellingen kunnen tijdens de 
raadsbrede sessie van woensdag 18 ju-
ni inspreken over de Perspectiefnota 
(om 19.00 uur). Zij dienen zich dan wel 
aan te melden. Dit kan tot dinsdag 17 
juni, 16.00 uur via griffier@velsen.nl of 
per telefoon: 0255 567502. Een schrif-
telijke reactie kan ook. Mail deze naar 
griffier@velsen.nl. Deze reactie wordt 
dan naar de raadsleden doorgestuurd.

Raad behandelt 
Perspectiefnota 2014Op donderdag 5 juni heeft de ge-

meenteraad van Velsen het be-
stemmingsplan HOV tracé ge-
wijzigd vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan gaat over het deel van 
het toekomstig HOV tracé tus-
sen de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Plein 1945/
Zeeweg in IJmuiden. Op een 
groot deel van dit tracé heeft 
vroeger een trein gereden. On-
danks dat dit al jaren niet meer 
het geval is, had dit gebied nog 
steeds een spoorbestemming. 
Het was daardoor niet mogelijk 
om binnen dit gebied een deel 
van het geplande HOV tracé aan 
te leggen. Nu het bestemming-
plan is gewijzigd, is het planolo-
gisch mogelijk geworden om te 
starten met de aanleg van een vrij 
liggende busbaan. Hierdoor heeft 
de snelbus straks minder last van 
het autoverkeer.

Het bestemmingsplan is gewijzigd na 
afweging van de 48 ingediende reac-
ties (zienswijzen) op het ontwerpbe-
stemmingplan. Een aantal daarvan 
was ondertekend. Er waren niet alleen 
reacties die betrekking hadden op de 
wijziging van het bestemmingsplan, 
maar ook op de negatieve gevolgen die 
men verwacht van de aanleg van het 
gekozen HOV tracé.

Voorafgaand aan het besluit over het 
bestemmingsplan heeft de gemeente-
raad een inleidend verzoek behandeld 
voor het houden van een referendum 
tegen het in 2008 gekozen HOV tracé. 
Voor dit verzoek zijn 419 handteke-
ningen aangeboden. De gemeenteraad 
staat op het standpunt dat een volks-
raadpleging over de kwestie HOV, 
waarover al in 2008 een raadsbesluit 
is genomen, niet mogelijk is. De wijzi-
ging van het bestemmingsplan is een 
logisch gevolg van dat raadsbesluit.

Bestemmingsplan voor 
HOV Tracé gewijzigd
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Zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen
Velsen gaat op gemeentelijke ge-
bouwen zonnepanelen plaatsen. 
De panelen zijn een aanvulling op 
de 92 panelen die al op het stad-
huis liggen. Plaatsing van zonne-
panelen zorgt voor een forse ver-
laging van de energierekening, 
waardoor de investering zichzelf 
terugverdient. De gemeente be-
schikt over 4.400 m2 dakopper-
vlakte waar maximaal 1.200 zon-
nepanelen op kunnen worden ge-
plaatst. Wethouder milieu Floor 
Bal: “Hiermee komen we als ge-
meente weer een stap dichterbij 
onze gemeentelijke doelstelling 
om het energiegebruik in de ge-
meente te verduurzamen.” 

Voorbeeld
Het plaatsen van zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen past bin-
nen de uitwerking van de strategi-
sche agenda ‘Er zit Energie in Vel-
sen!’ en de Perspectiefnota 2013. 
Het project kent een investering 
van ruim € 400.000, -. Floor Bal: “ 
De gemeente wil een voorbeeld zijn 
als het gaat om duurzaam gebruik 
van energie. Zonne-energie ver-
laagt de energielasten en daarmee 
de woonlasten.” In voorbereiding 

op de plaatsing van zonnepanelen, 
werkt de gemeente intensief samen 
met Route du Soleil.
 
Uitgedaagd
De gemeente Velsen wil ook dat 
scholen en maatschappelijke in-
stellingen zonnepanelen plaatsen. 
Schoolbesturen worden uitgedaagd 
om projecten hiervoor te ontwikke-
len. Er wordt gestart met een geza-
menlijk pilot waarin scholen, Route 
du Soleil en Energiek Velsen deel-
nemen. Energiek Velsen is een ini-
tiatief van inwoners uit Velsen zon-
der winstoogmerk. Ook is het de be-
doeling dat met andere burgeriniti-
atieven wordt gekeken naar moge-
lijkheden van energieafname. 
  
Route du Soleil
Route du Soleil is een initiatief van 
zeventien gemeenten uit de re-
gio’s IJmond, Zuid-Kennemerland 
en Waterland. Met als doel de aan-
schaf van zonnepanelen te stimule-
ren. Route du Soleil richt zich daar-
bij op inwoners, ondernemers en ge-
meenten. Kijk voor meer informatie 
over Route du Soleil op www.route-
dusoleil.nl.  (foto Reinder Weidijk)

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen kan 
deze vraag met ‘ja’ beantwoor-
den. Want overal in Nederland zet-
ten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze 
voor! Dat kan tot en met 15 augus-
tus 2014.

Wie zich jarenlang op bijzondere wij-
ze inzet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen. Denk aan vrijwil-
ligers die actief zijn in bijvoorbeeld 
het jeugdwerk, voor de kerk, op sport-
gebied, in de gezondheidszorg of op 
een ander terrein. Denk ook aan men-
sen die voor hun werk lang iets bij-
zonders doen waar de hele samenle-
ving wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 

eerst contact op met het gemeente-
huis in de woonplaats van de kandi-
daat. De ambtenaar die daar de lintjes 
behandelt, kan beoordelen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 
hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel. 
Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjes-
regen van 2015 moet het verzoek in-
sturen vóór 16 augustus a.s.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken via tel. 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis 
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvra-
gen. Hierin staat alles wat u moet we-
ten over de aanvraag van een Konink-
lijke Onderscheiding. Meer informa-
tie ook op www.velsen.nl.

In verband met werkzaamheden 
aan het spoor zijn de overgangen 
aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid en Kennemergaardeweg in 
Santpoort-Noord afgesloten voor 
wegverkeer in het weekend van 
14 juni 2014 01:00 uur tot  16 juni 
2014 07:00 uur.

De fiets- en voetgangersoversteek op 

station Santpoort- Zuid wordt niet 
afgesloten. Er staat een verkeersre-
gelaar tot zaterdag 14 juni 23:00 uur. 
Daarna is de oversteek beveiligd via  
de reguliere beveiliging:  bomen, bel-
len en lampen.

De overweg aan de Middenduiner-
weg in Santpoort-Noord is open 
voor het wegverkeer.

Werkzaamheden aan het 
spoor bij  Wüstelaan en 
Kennemergaardeweg
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Vrijdag 6 juni 2014 heeft wethou-
der Annette Baerveldt het eer-
ste natuurlijke speelterrein aan de 
Grote Buitendijk in Velserbroek 
geopend.

Deze mooi gelegen speelplek aan 
de Grote Buitendijk – tussen de Ro-
sa Manusstraat en de Mina Kru-
semanstraat – was toe aan een op-
knapbeurt. Van de originele inrich-
ting was alleen nog de kabelbaan 
over. Het moest een natuurspeel-
plek worden, waarbij er zoveel mo-
gelijk natuurlijke materialen wer-
den gebruikt. Ook de kenmerken van 
het terrein zelf, zoals de greppels, de 
heuvels en de bosjes zijn benut. 

De speelplek is voor kinderen tus-
sen de 8 en 14 jaar. De gemeente Vel-
sen wilde graag van hen horen wat 
hun wensen en ideeën waren voor de 
nieuwe inrichting. De kinderen die 
vorig  jaar juli meededen aan de hut-
tenbouwweek brachten hun wen-
sen in. Anderen vulden op de web-
site van de gemeente een vragenlijst 
in. Ook direct omwonenden zijn uit-
genodigd om mee te denken. Evenals 
de Stichting Welzijn Velsen. Ruim 
40 kinderen hebben hun wensen 
kenbaar gemaakt. Het resultaat van 
al dit meedenken mag er zijn! Velsen 
hoopt, dat de jeugd nog jaren plezier 
beleeft op dit terrein. (foto Ko van 
Leeuwen)

Speelterrein Grote Buitendijk 

Tijdens de Dag van het Park in 
het Burgemeester Rijkenspark is 
een fotowedstrijd georganiseerd. 
Vooral de roofvogels waren een 
dankbaar object om te fotografe-
ren.

De jury, bestaande uit wethouder 
Floor Bal, Eric van Leuven, René de 
Graaf en Ben Kruijsen,  heeft uit de 
ingezonden foto’s de volgende win-
naars gekozen:
1e prijs: Belinda Put (natuurboek)
2e prijs: Esther Bekker (boek over 
wilde grazers)

3e prijs: Marjantien Hoffman (boek 
over kruiden).
De jury beoordeelde de winnende fo-
to als volgt: het is een pakkende fo-
to die emotie oproept, de diagona-
le compositie van de foto maakt het 
een interessant beeld, het kind dat 
in het centrum staat, straalt veel ple-
zier uit, een mooi plaatje dat de sfeer 
van de Dag van het Park goed weer-
geeft. 
De prijswinnaars kunnen zich mel-
den bij Thea Olivier, e-mail: toli-
vier@velsen.nl. (Foto: winnende fo-
to van Belinda Put)

Prijswinnaars 
Dag van het Park bekend!

Vandaag is het boekje ‘Beelden van Velsen’ verschenen. In de ge-
meente Velsen zijn vele kunstwerken in de openbare ruimte te vin-
den. Beelden uit de jaren’50 t/m ’80 van de vorige eeuw, maar ook 
kunstwerken uit de jaren ’90 in Velserbroek. En niet te vergeten de 
marmeren beelden uit de 18e eeuw op het landgoed Beeckestijn. 

De beelden zijn gefotografeerd, in kaart gebracht en beschreven 
door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Het boekje is te 
vinden op www.velsen.nl. 
Ook wordt er nog gewerkt aan een fietsroute langs de kunstwer-
ken. Hierover zullen wij u nog informeren.  

Beelden van Velsen 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld..

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Dennenstraat 21, plaatsen dakop-
bouw (04/06/2014) w14.000166.

Driehuis
Da Costalaan 58, plaatsen dakkapel 
(03/06/2014) w14.000162

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, in 
gebruik nemen weiland als par-
keerterrein op 21 en 28 juni 2014 
(04/06/2014) w14.000161;

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.  

Velserbroek
Zeilpad 8, plaatsen rookkanaal 

(06/06/2014) w14.000170.
Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand pro-
ject een omgevingsvergunning ver-
leend.  De omgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 16 juni 2014 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het 
besluit in te zien op www.velsen.nl via 
het menu: direct naar/ meer nieuws/ 
besluiten en vergunningen en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0453.OM0019BIALLOS-
TERS1-R001. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend te-
gen de ontwerp omgevingsvergun-
ning en belanghebbenden die kun-

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de perio-
de van 31 mei tot en met 6 ju-
ni 2014 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Monnickendamkade ong., reali-
satie boatlanding IJmondhaven 
(02/06/2014) w14.000250;
Lorentzstraat 6, modernise-
ren voorgevel (03/06/2014) 
w14.000252;
Dudokplein 1, aanpassing corri-
dor 1e verdieping (03/06/2014) 

w14.000256;
Omgeving Kanaalstraat, De Wet-
straat, Helmstraat, President Krü-
gerstraat, bouwen 34 appartemen-
ten en 48 woningen (05/06/2014) 
w14.000261
Groenstrook tussen Maasstraat 
en Heerenduinweg t.h.v. nr. 43-
45, kappen 1 boom (06/06/2014) 
w14.000262
Nabij flat S.P. Kuijperplantsoen en 
parkeerplaats Bloemstraat t.o. nr. 
11, kappen 1 boom (06/06/2014) 
w14.000263

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 3, kappen boom 
(02/06/2014) w14.000248;

Paramaribostraat 18, plaat-
sen dakopbouw (02/06/2014) 
w14.000249; 
Schipbroekenweg 27, realiseren 
zorgaanbouw en kappen 1 boom 
(02/06/2014) w14.000251

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, plaatsen dak-
kapel voorgevel (02/06/2014) 
w14.000254

Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, bouwen groendrager 
(04/06/2014) w14.000258

Velserbroek
Floraronde 291, ingebruikname 
deel schoolgebouw als kinderdag-
verblijf (02/06/2014) w14.000255;
Floraronde 291, wijzigen kozijnen, 

brandcompartimentering en hek-
werk (04/06/2014) w14.000257;
Langemaad t.h.v. nr. 49, kappen 
1 boom en verwijderen stobbe 
(05/06/2014) w14.000260;

Velsen-Noord
Rooswijkerlaan t.h.v. nr. 4 en 8, 
kappen 36 bomen (05/06/2014) 
w14.000259.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Aanvragen

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 09.00 tot 16.00 

uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-

tact Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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.

Deze week zijn er geen mededelingen

Bekendmakingen
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Raadsplein 18 juni 2014 
Op woensdag 18 juni 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen over de 
perspectiefnota in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 
1945 om 19.00 uur..

Raadzaal
19.00-23.00 Perspectiefnota 2014

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over deze raadsbrede sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt 
u zich tot uiterlijk dinsdag 17 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over het onderwerp op de agenda, kan ook schriftelijk een reactie worden ge-
geven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsplein 19 juni 2014 
Op donderdag 19 juni 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal 

van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00  Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00  Verantwoordingsnota Toezicht &   

   Handhaving 2013

3: Rooswijkzaal
19.30-21.00  1e Bestuursrapportage 2014

4: Raadzaal
21.30-23.00  Startdocument bestemmingsplan 
    Velsen-Noord

5: Schoonenbergzaal
21.30-23.00  Jaarrekening 2013 en  Jaarverslag 2013

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich 
tot uiterlijk woensdag 18 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek 
van Velserbroek aan het Maanbastion. U kunt zich abonneren op de Nieuws-
brief Raadsplein door uw adresgegevens en uw e-mailadres te mailen naar 
raadsplein@velsen.nl
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

nen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen 
tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld. Het betreft: 

Biallosterskilaan 22 Ben en 22 Bov  te Santpoort-Noord
- het samenvoegen van de beneden –en bovenwoning en het vergoten van een 
woning (06/06/2014) w13.000331.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
20 t/m 22 juni 2014,dorpsfeest Velsen- Noord, Stratingplantsoen Velsen-
Noord (04/06/2014) u14.003735
10 t/m 12 oktober 2014, Unimogtreffen, strand IJmuiden aan Zee, (10/06/2014) 
u14.004915
28 juni 2014, Familiedag bij Aloha, strand Velsen-Noord, (10/06/2014) 
u14.005263
5 juli 2014, Giant Tour Ride (fietstocht), route door Velsen, (10/06/2014) 
u14.004972
14 juni 2014, Promised Land, locatie Peddelpoel, Oostbroekerweg te Velsen-
Zuid (Spaarnwoude), (10/06/2014) u14.005442
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