00 00 maand 2015
WEEKBLAD VOOR
IJmuiden,
Velsen-Noord
www.jutter.nl
info@jutter.nl

15 juni 2017

Tel. 0255-533900

9

www.jutter.nl

Dit weekend weer Havenfestival IJmond

Terug van weggeweest
IJmuiden - Het Havenfestival
IJmond is terug van weggeweest. Nadat in 2016 het besluit was genomen om geen
festival te organiseren zijn het
bestuur en de projectgroep
met frisse energie aan de
slag gegaan met de contouren van een vernieuwd festivalconcept voor 2017. Eén van
de belangrijkste stappen was
het aantrekken van een evenementenbureau dat de vrijwilligers kan helpen bij het
maken van een professionaliseringsslag. Dat is Levensgenieters geworden. Los van
deze professionele ondersteuning wordt het evenement volledig door vrijwilligers georganiseerd. De organisatie zet dit jaar in op een
verdere professionalisering,
grotere betrokkenheid van
de bezoekers én het toevoegen van verrassende, nieuwe
elementen aan de vertrouwde
festivalopzet. Het Havenfestival vindt plaats op zaterdag
17 en zondag 18 juni vanaf
12.00 uur. De toegang is gratis. (foto: Ko van Leeuwen)
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Mooie dag om te fietsen voor de clubkas
IJmond - Het was zondag
geen straf om mee te doen
met de Rabobank Fietsdag. Een stralend zonnetje nodigde de fietsers al
vroeg uit om in een zomerse outfit op de fiets te
stappen.
Op alle deelnemende locaties was men er gelukkig op
tijd bij om de sportieve leden
van 180 clubs in te schrijven
en op weg te helpen. Dankzij
de Rabobank Fietsdag kunnen clubs een mooie bijdrage voor hun clubkas krijgen,
die kan oplopen tot maximaal
500 euro. Per fietsend clublid
kan 10 of 15 euro worden bijgeschreven, afhankelijk van
de gekozen afstand: 25 of 55
kilometer. Er is elk jaar een

noord- en een zuidroute, en
de langste route combineert
de twee.
Op de inschrijf- en stempellocaties was het steeds een
drukte van belang. Er was gelegenheid voor een drankje of
iets te eten en een optreden
van een leuk koor, dat voor
hun muzikale bijdrage ook
een aanvulling op de clubkas
krijgt. Maar niet alleen op de
locaties, ook onderweg werd
gezongen: het Velserbroekse gospelkoor Get Together
Again zat lekker zingend op
de fiets.
Bij het IJmond Stadion stond
een grote groep klaar om op
de fiets te springen; op hun
shirts stond de naam Bartlehiem IJmuiden. Het bleek
een bewonersvereniging te

zijn, die in IJmuiden bezig is
elkaar op sociaal gebied te
steunen.
Niet voor de eerste keer
fietste ook Forteiland IJmuiden mee, althans de gidsen
en andere vrijwilligers. Engel en Ben doen al jaren met
veel plezier mee. ,,Het is een
hechte groep,’’ aldus Engel.
,,We zijn trots op ons Forteiland, laatste keer hadden we
zelfs 458 bezoekers.’’
Ook bij de Patatoloog in
Heemskerk was het druk met
fietsers. Terwijl de Deltasingers uit IJmuiden met enthousiasme zingen, staan de
stoere mannen van shantykoor ‘t Staende Tuygh al klaar
voor de volgende ronde.
Het wasvleuk om kennis te
maken met werknemers van

Rabobank IJmond. Vanwege
de digitalisering zien we ze
misschien niet meer zo vaak,
dat maakt het extra leuk om
ze in de kraampjes en als ver-

keersregelaar te zien. En de
mooie financiële ondersteuning van Rabobank Fietsdag
is natuurlijk helemaal top.
(Karin Dekkers)
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Verkoop De Heeren in
Santpoort van start
Santpoort-Noord - Zaterdag 17 juni start de verkoop
van het project De Heeren
in Santpoort. Wibaut transformeert het vervallen terrein van garagebedrijf Motorhuis tot tien twee-onderéén-kap-woningen in de stijl
van omliggende woningen.
Het ontwerp van de woningen aan de Wüstelaan is geinspireerd op de Philips-woningen in de laan. Het rijtje
van drie tweekappers is familie van elkaar, maar de
woningen hebben elk een
eigen karakter door de kleur
en de detaillering. De verkoopprijzen van de woningen starten bij 640.000 euro
vrij op naam.
De twee tweekappers aan de
Hoofdstraat hebben elk een
eigen karakter, waardoor ze
goed passen in het diverse straatbeeld. Het ontwerp
is met veel oog voor detail
gemaakt. De detaillering in
het metselwerk refereert bijvoorbeeld naar luiken van

bestaande woningen in de
straat. De verkoopprijzen
van de woningen starten bij
575.000 euro v.o.n.
Op 17 juni van 11.00 tot 14.00
uur geeft Wibaut op Landgoed Duin & Kruidberg informatie over de woningen,
prijzen en de verkoopprocedure en is alle verkoopdocumentatie beschikbaar. Informatie over het woningaanbod staat op www.deheereninsantpoort.nl.
Wibaut creëert bijzondere
woningen op bijzondere locaties. Vanuit de volle overtuiging dat elk project leidt
tot een bijzondere woonplek
voor de nieuwe bewoners.
Waar bewoners prettig kunnen wonen en leven, nu en
in de toekomst. Wibaut richt
zich op nieuwbouw en herontwikkeling in Groot-Amsterdam en Zuid-Kennemerland. Het team van Wibaut
bestaat uit zes professionals.
Wibaut is gevestigd in de
Muiderstraat in Amsterdam.

Gedenken op Akendam
Haarlem - Op woensdag 21
juni, de langste dag van het
jaar, worden tijdens een herdenkingsavond de overledenen op een respectvolle en
passende wijze herdacht. Deze speciale avond is voor iedereen die zijn of haar dierbaren, alleen of met elkaar wil
gedenken. Het gedenken kan
op geheel eigen wijze, door
een kaarsje te branden, een
schaaltje met een lichtje en
een geschreven wens te laten drijven op het water of bij
het houtvuur te luisteren naar
muziek.
De avond begint om 19.00 uur
met rustige muziek van Jukebox from the Heart, waarna om 19.45 uur Aart Mak

van MomenTaal, troostende
woorden spreekt en namen
van de overledenen noemt.
Aansluitend maakt het duo
Basic Matters de avond compleet met mooie luisterliedjes.
Tijdens deze avond staan
het licht, de herinnering en
de verbondenheid centraal.
Doordat we niet alleen zijn
in ons verdriet is het mogelijk om tijdens een kopje koffie, thee of limonade elkaar te
ontmoeten.
De herdenkingsavond is op
woensdag 21 juni van 19.00
tot 21.00 uur op begraafplaats Akendam aan de Vergierdeweg 277 in Haarlem.
Meer weten? Bel 0238448201.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms naar
aanleiding van de actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden
heeft of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het Havenfestival IJmond.
Het zal niemand ontgaan zijn
dat komend weekend de vissershaven bruist van de activiteiten rond het Havenfestival
IJmond. De lokale media zijn
er vol van en overal hangen
en staan posters. Ook in deze rubriek mag aandacht voor
het havenfestival niet ontbreken, want zelden zul je zoveel typisch IJmuidense elementen in korte tijd bij elkaar
kunnen vinden en ervaren, en
dat in een typisch IJmuidense omgeving! Rond het thema ‘Rauw aan Zee’ wordt de
Trawlerkade voor twee dagen
omgetoverd tot een festival,
waar het neusje van de zalm
– of moet ik zeggen: haring? –
van de IJmuidense visserij, de
haven, en het lokale culturele en artistieke leven zich presenteert. Een festijn waar de
bezoeker deze elementen zelf
kan ervaren door bijvoorbeeld
mee te varen op een van de
vele schepen of rond te lopen
op een boorplatform. Dit alles
wordt omlijst met optredens,
kinderactiviteiten en aandacht
voor de inwendige mens.
Deze dertiende editie van het

havenfestival vindt plaats na
een jaar van afwezigheid. Een
jaar waarin het bestuur van de
Stichting Havenfestival IJmuiden hard heeft gewerkt aan
de opzet van een nieuwe organisatie, de benodigde financiering en het verkrijgen
van de vereiste vergunningen.
Deze noeste arbeid heeft geleid tot Havenfestival IJmond,
een bruisende editie 2017 van
het festival. In deze krant zijn
details over de activiteiten te
vinden.
De eerste editie van het havenfestival vond plaats in het
weekend van 28 en 29 augustus 2004 (zie de foto). Sindsdien werd jaarlijks, tot in 2015
het spektakel rond de vissershaven georganiseerd in
het laatste weekend van augustus. De havenfestivals van
2010 en 2015 vonden half augustus plaats om aan te sluiten bij de activiteiten voorafgaande aan de Sail in Amsterdam. Diverse, soms majestueuze zeilschepen kwamen toch al daags voor de
Sail-in parade naar IJmuiden
dus waarom daar niet meteen
het festival omheen bouwen?
Vooral de editie van 2015 in
het weekend voorafgaande
aan Sail 2015 en de PreSail op
de dag voor de Sail-in parade liggen nog vers in het geheugen. Zo’n 70.000 bezoekers wisten de IJmuidense kaden te vinden en de festiviteiten mee te maken.
Gezien de organisatie, de vrijwilligers en het programma
belooft editie 2017 van het havenfestival ook weer een mooi
en ook nog steeds typisch
IJmuidens festival te worden!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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▲
15 JUNI
Oecumenische Koffieochtend in Ichthuskerk, Fahrenheitstraat, IJmuiden. Vanaf
10.00 uur.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Koffieochtend bij Klein Centraal, station Santpoort-Zuid,
van 11.00 tot 12.30 uur.

16 JUNI
I n fo r m a t i e b i j e e n k o m s t
Vind je weg in de zorg. Bij
De Zorgspecialist, Driehuizerkerkweg 48 in Driehuis. Van
10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden via liza@dezorgspecialist.nl.
Pieter Vermeulen Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed.
Speeddaten
bij
De
Zorgspecialist voor wie op
zoek is naar een mooie baan.
Van 14.00 tot 17.00 uur bij
Crocusstraat 1 in SantpoortNoord.
Finalemiddag 50+ toernooi
bij LTC Hofgeest in Velserbroek. Met DJ Strijkplank.
Start Dorpsfeest VelsenNoord met intocht Avondvierdaagse en muziek.
Witte Theater IJmuiden: film
Bram Fischer. Entree 10 euro.
Aanvang 20.30 uur.

17 JUNI
Havenfestival IJmond van
12.00 tot 0.00 uur aan de
Trawlerkade, IJmuiden.
Kofferbakmarkt op Plein
1945, IJmuiden, van 9.00 tot
16.00 uur.
Voetbalbeurs bij Telstar van
9.30 tot 13.00 uur. Entree 2 euro. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Eregasten Piet van der Kuil en
Heinz Stuy.
Dorpsfeest Velsen-Noord
met kinder- en ouderenprogramma en sport in de middag. Om 17.00 uur optreden
dansschool D‘nD en ‘s avonds

twee bands.
Sportvissen met een handicap van 10.00 tot 13.00 uur
langs Noordzeekanaal in Velsen-Zuid.
Kidsdag in Santpoort-Noord
bij Juni Shoppingmaand. Vanaf 11.00 uur bij No Lemons,
Please! Hoofdstraat 164.
Start verkoop woningen
Motorhuis terrein. bij Duin
en Kruidberg , van 11.00 tot
14.00 uur. Van ontwikkelaar
Wibaut.
Regiokampioenschappen
tennis bij LTC Groeneveen,
vanaf 11 uur in SantpoortNoord. Bij slecht weer in Kennemer Sportcenter in Haarlem.
Zee- en Havenmuseum
De Visserijschool open van
13.00 tot 17.00 uur.

18 JUNI
Havenfestival IJmond van
12.00 tot 20.00 uur aan de
Trawlerkade, IJmuiden.
Dorpsfeest Velsen-Noord
met vanaf 9.30 uur buikschuiven. Koffieconcert Felison Brass en de reünie. Vanaf
14.00 uur Amsterdamse middag.
Regiokampioenschappen
tennis bij LTC Groeneveen,
vanaf 11 uur in SantpoortNoord. Bij slecht weer in Kennemer Sportcenter in Haarlem.
Shantyfestival bij Perron
Zee/ Grandcafé Kruiten. Vanaf
13.00 uur. Gratis entree.
Zee- en Havenmuseum
De Visserijschool open van
13.00 tot 17.00 uur.
Optreden Koetshuis Trio
in kerkje Stompetoren in
Spaarnwoude.
Optreden IJmuider Harmonie showband op de Grote
Markt in Haarlem, 15.00 uur.

19 JUNI
NV Velsen Talkshow voor
en door ondernemers. In Witte Theater IJmuiden, vanaf
17.00 uur. Entree gratis.
Autismecafé in De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek. Van 19.30 tot 22.00

uur. Thema: vrije tijd voor ouders.

Vriendinnen Verwendag
in Santpoort-Noord

20 JUNI

Santpoort-Noord - Alle dames die graag winkelen in de
Hoofdstraat van SantpoortNoord, kunnen zaterdag 24
juni omcirkelen in hun agenda. Die dag gaat bij de meeste winkels letterlijk de rode
loper uit als extra warm welkom tijdens de tweede Santpoortse Vriendinnen Verwendag!
Het gezellige dorpshart van
Santpoort is anders dan andere winkelgebieden. Hier
vind je geen filialen van winkelketens, maar wel veel
mooie speciaalzaken van
betrokken
ondernemers
die hun klanten nog zelf te
woord staan en die bruisen
van de creativiteit. Er is altijd wel wat leuks te doen in
de Hoofdstraat en daar is de
Vriendinnen Verwendag een
goed voorbeeld van.
‘Die dag willen we alle vrouwen bedanken voor het winkelen in onze straat’, zegt lingeriespecialist Debby Thijssen van de bekende winkel
Lengerique. Samen met haar
collega-ondernemer
Martine van der Heijde heeft zij
het voortouw genomen in de
organisatie van deze dag vol
verrassingen. Dat begint met
de aanschaf van de Verwentas voor 5 euro, die dan nog
verrassend leeg is. Die euro’s
zijn bestemd voor een plaatselijk goed doel en de tas zal
geleidelijk boordevol raken,
want bij meer dan 30 winkels met de rode loper uit ligt

Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17,
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Bijeenkomst over artrose
bij Fysiotherapie Maas, Grahamstraat 105, IJmuiden. Van
10.30 tot 12.00 uur. Deelname
gratis.

21 JUNI
OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
De Visserijschool open van
13.00 tot 17.00 uur.
Voorronde Telstar Street
League op Flevoplein in
Haarlem. Aanvang 17.00 uur.
Herdenkingsavond op begraafplaats Akendam, Vergierdeweg 277 in HaarlemNoord. Vanaf 19.00 uur.
Witte Theater IJmuiden film
Lady MacBeth. Entree 10 euro. Aanvang 20.30 uur.

22 JUNI
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Scootmobieltocht
vanaf
Klein Centraal, station Santpoort-Zuid. Van 11.00 tot
13.00 uur. Info 023-5375830.

RTV Seaport
aanwezig op het
Havenfestival
IJmond

een cadeautje of een traktatie klaar. ‘Dat kan ook een
lekker hapje met een drankje
zijn, het gaat om allerlei luxe
verwennerijtjes’, legt Martine uit, die zelf bekend is van
haar inspirerende woon- en
cadeauwinkel No lemons,
please!
Net als vorig jaar wordt de
Santpoortse Stiletto Run ongetwijfeld het even sportieve
als vermakelijke hoogtepunt
van de dag. Na een warming
up door personal trainer
Sharony van der Wiel gaat de
race om 14.00 uur van start.
Aangespoord door het publiek en spreekstalmeester
Jan van der Meulen zullen
de deelneemsters de gehele
Hoofdstraat zo snel mogelijk
op hun high heels doorkruisen. Dat wordt absoluut afzien, maar opzwepende klanken van dj Mark Hofmans
maken veel goed en voor
de drie snelste heldinnen op
hakken wacht achter de finish een prijzenpot in klinkende munt. Durf jij de uitdaging aan? Schrijf je dan in
bij Lengerique of No lemons,
please! Dat kan nu al, maar
ook op de dag zelf. En ben je
leuk uitgedost tijdens de run,
dan win je misschien wel een
speciale prijs!
De Vriendinnen Verwendag
op 24 juni duurt van 10.00 tot
17.00 uur. De Verwentas kan
worden opgehaald bij het informatiepunt op het Broekbergenplein.

Grote BeestenBendedag naar Dolfinarium
Velsen – Liefst 1100 BeestenBende-kinderen en hun
ouders melden zich zaterdag 17 juni bij het Dolfinarium, voor hun eigen Grote
BeestenBende-dag: het jaarlijkse feest voor alle BeestenBenders in heel Nederland.
Ook de dolfijnen kunnen niet
wachten om de BeestenBenders weer te mogen verwelkomen. En de kinderen? Die
willen natuurlijk meteen ook
op kraamvisite bij babydolfijntje James.
De Grote BeestenBende-dag
is elk jaar aan het einde van
het schooljaar, om de BeestenBende-leden uit het hele land (12 deelnemende gemeenten) met een speciaal event te belonen voor
het schoonhouden van hun
eigen buurt. Als echte hel-

den stappen de BeestenBenders in hun eigen woonplaats
op speciale bussen. De hele middag mogen zij daar
als VIP’s door het park lopen, kunnen zij bijvoorbeeld
de roggen eten geven, alle zeezoogdieren ontdekken
en op bezoek bij babydolfijntje James. James is pas twee
weken oud en zwemt nog
gezellig bij zijn moeder Roxy
en tantes. Normaal gesproken gaat het park om 17.00
uur dicht, maar op De Grote BeestenBende-dag maakt
het Dolfinarium altijd een uitzondering voor de bende-leden. Zij krijgen na sluitingstijd nog een exclusief optreden van The Voice finalist
Vinchenzo. Zijn single ‘Daily’ is pas een paar dagen uit
en uiteraard zingt hij voor ze.
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Jeugd leert ouders lesje

Smakelijke
musical Taart!
van
De Beekvliet
Velserbroek - Zaterdag stond
het team van De Beekvliet op
de planken van Stadsschouwburg Velsen met hun jubileummusical Taart! In Velserbroek
en omgeving hingen honderden posters met de aankondiging. Leerkrachten, de conciërge en de directie hebben
maandenlang geoefend om er
een vrolijke show van te maken.
De musical Taart! werd speciaal voor de gelegenheid geschreven en zat vol grapjes.
De schrijvers waren bijna twee
jaar van tevoren met de voorbereidingen begonnen. Anouk
Rutten, werd gestrikt voor de
regie. Haar grote talent was
duidelijk terug te zien in de
mooie plaatjes, slimme vondsten en het lekkere tempo. Voor
de muziek tekende Jasper
Swank, de vaste pianist van
de Velsense zanggroep Voices. Het team van de school
heeft een aantal ervaren toneelspelers en zangtalenten
in huis. En met Michelle Gerlofsma van de bekende dansstudio Michelle zit het ook op
dansgebied helemaal goed.
Vanwege het 30-jarig bestaan van de school draaide
het verhaal heel toepasselijk
om taartjes en gebakjes. Een
meisje, plusklasleerkracht Nicole Wessels, zette een saaie
fabriek van diepvriesgebak op
stelten met het idee om een
taartenwedstrijd te houden.
Onno Fris speelt haar oom, de
fabrieksdirecteur, een mooie
rol van Léon van der Peet. De
show wordt gepresenteerd
door de gemene diva Tartine
Tijl (Kitty Bottelier). Ze speelde
de rol van slechterik zo overtuigend dat ze door de kinderen in de zaal nog werd nageroepen toen ze afging. Met
klusjesman Clochard Kukel,
een hilarische rol van directeur
Jord Steen, lag de zaal steeds
dubbel van het lachen. Zijn
vaste uitspraak ‘Hapje?’ was
na afloop van de voorstelling,
maar ook na het weekend op
school overal te horen.

IJmuiden - Op de laatste
clubavond voor de zomerstop was het tijd voor de ultieme krachtmeting. Zouden
de jeugdleden van Damclub
IJmuiden (DCIJ) inmiddels
hun ouders en grootouders
de baas zijn op het dambord?
Om dat te testen werd er een
heus ouder-kindtoernooi gehouden.
In de eerste ronde mochten de jeugdleden het meteen opnemen tegen hun eigen ouders en grootouders. Dit resulteerde in een
flink pak slaag voor de volwassenen. Fico en Tibbe van
Beek, Lucas Klooswijk, Lars
van Eeken, Renée Bal (tegen
haar opa) en Samuel Vestering wisten hun ouders op
een nederlaag te trakteren.
De vaders van Moritz Woestenburg en Ole Heijdra wisten
de eer van de volwassenen te
redden. Vervolgens werd er
steeds gespeeld tegen tegenstanders met een gelijk aantal punten.

Na drie rondes hadden Fico van Beek en Samuel Vestering alles gewonnen. In
de vierde en laatste ronde
mochten zij in een onderling
duel om de titel strijden. Omdat Samuel een goede stand
niet in winst wist om te zetten, moesten de matadoren
wachten op de andere uitslagen. Samuels tegenstanders
bleken meer punten behaald
te hebben dan die van Fico, waardoor Samuel de titel
pakte en Fico tweede werd.
Derde werd de pas 7-jarige
Lars van Eeken. Dat het talent in de familie zit, bewees
Lars’ opa Jan. Met drie overwinningen en één nederlaag
werd hij de beste volwassene.
Volgende week zaterdag
komt een aantal jeugdspelers nog één keer samen. In
Utrecht gaan Max Doornbosch, Martijn Vis, Renée Bal,
Moritz Woestenburg en Ole
Heijdra DCIJ vertegenwoordigen bij het NK sneldammen
voor jeugdteams.

FIFA wereldtoernooi
geweldig ontvangen
IJmuiden - Op Eerste Pinksterdag was er bij IJVV
Stormvogels een FIFA-wereldtoernooi op de Playstation. Een echte professionele
organisatie zette flink wat TVschermen neer en op prachtige matrixborden werden de
tussenstanden getoond.
Veel jeugdspelers van Stormvogels streden om de titel espeler van het jaar. Als echte Messie’s , Robbens en Ronaldos streden zij met, in
hun hand de trouwe PS-systemen, om de hoogste eer.
Het was een geweldig spektakel en een ieder liet zich
van zijn beste kant zien. De
organisatie van FIFA tournament was meer dan top en
was mede mogelijk gemaakt
door sponsor Ton Zwart van
de stichting sponsoring IJVV
Stormvogels en werd uitste-

kend begeleid door de altijd
goed bezig zijn de Jeugdactiviteitencommissie van Stormvogels. Enkele senior leden
hadden zich ook ingeschreven maar gaandeweg het
toernooi moesten zij allemaal
hun meerdere erkennen in
de vaardigheid van de jongste jeugd. Voor de drie winnaars was er een prachtig
aandenken, maar in feite was
iedere deelnemer winnaar
van dit prachtige evenement.
Er was ook nog een leuke
voetbalquiz en men kon op
de foto met je eigen favoriete (wereld)voetballer. Tijdens
het toernooi was er al sprake van een geweldige drive
maar na afloop nog meer bij
het herhalende verzoek of er
volgend seizoen weer zo’n
mooi spektakel mogelijk is in
de kantine van Stormvogels!

LTC de Heerenduinen
35+ in het nieuw
IJmuiden - Het Eerste Zaterdag Herenteam 35+ is er
weer in geslaagd een nieuwe
tennisoutfit geheel gesponsord te krijgen.
En wel door maar liefst twee
gerenommeerde IJmuidense
ondernemers: Spanjaar Stofferingen BV en Grieks Specialiteitenrestaurant Kreta waren
al langer bekend met dit succesvolle team en hebben ze
hiervoor beloond met nieuwe
kleding. Dit team speelt het
gehele jaar voorjaarscompe-

titie, veteranencompetitie en
najaarscompetitie.
Uiteraard kunt u deze mannen ook zien strijden op alle regionale open tennis toernooien zoals Heerenduinen,
Hofgeest, Groenenveen en de
Ruïne van Brederode.
Op bijgaande foto’s ziet u
de spelers: Roel Moco, Paul
Spanjaard, Maarten Post,
Gerrit Hoogewerf en Theo
Wernke. De zesde speler, Richard Visser, ontbreekt op deze foto vanwege zijn werk.

Telstar aanwezig op
Havenfestival IJmond
IJmuiden - Telstar-supporters kunnen komend weekend hun hart ophalen. De zomerstop is al even bezig, en
dat is voor velen afkicken.
Maarrrrr…. De ballen worden weer opgepompt, spelers worden aangetrokken
en de nieuwe trainer, Mike
Snoei, is druk bezig om de
selectie vorm te geven.
Traditioneel is juni ook de
maand waarin het Havenfestival zijn intrede doet.
Ook deze jaargang kunt u de
voetbalclub vinden in IJmuiden. Telstar heeft heel wat te
bieden en op de Trawlerkade
zijn alle facetten vertegenwoordigd: voetbal, horeca,
businessclub, sociaal maatschappelijk en SHIP IJmuiden. Het is er allemaal!

Bij de stands van Telstar kunt
u onder andere meedoen in
de pannakooi, kennis maken
met de nieuwe trainer Mike
Snoei (zaterdag tussen 13.00
en 15.30 uur), gedragen kleding van de spelers kopen,
uw aanmoediging achterlaten op een groot bord, kennis maken met Telstar Horeca, kennis maken en u laten
informeren over onze maatschappelijke projecten, kennis maken en u laten informeren over de commerciële mogelijkheden en kennis
maken en hulp bij het downloaden van de Telstar-app
voor uw telefoon. Bezoekers
kunnen ook hun FIFA-skills
laten zien op de PS4 of een
seizoenkaart kopen of verlengen.
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Juni Shoppingmaand Santpoort

Shantyfeest bij
Perron Zee

Western drinkflesje
versieren op Kidsdag

Santpoort-Noord - Op 17
juni organiseert ondernemersvereniging Puur Santpoort weer de Kinderdag
vol entertainment voor de
jongste bezoekers. Natuurlijk doet woonaccessoire
winkel ‘No lemons, please!’
daar weer aan mee! Dit jaar
is er voor het eerst een thema verbonden aan de Kidsdag en zal alles in het teken
staan van ‘western’ en cowboys in het speciaal. Omdat
cowboys- en girls natuurlijk
altijd druk bezig zijn, is een
passende knutselactie voor
ze bedacht.
Vanaf elf uur kunnen alle
cowboys- en girls hun eigen
western drinkflesje versieren
met een echt veterkoord met
kralen en veren. Uiteraard
krijgen ze er heerlijke dorstlessende limonade in als het
knutselen klaar is.
De allerkleinsten en degenen die het gewoon leuk vinden, kunnen bovendien geschminkt worden bij de winkel. Er wordt gerekend op
een heleboel cowboys, indi-

anen, prinsessen, Elsa’s en
wilde beesten!
Inschrijven hoeft niet, vol is
vol, op is op! De deelname
aan de knutselsessie kost
2,50 euro. Schminken is gratis.
No lemons, please!, Hoofdstraat 164, Santpoort Noord.
Voor informatie: info@nolemonsplease.nl of zie www.
nolemonsplease.nl.

Driehuis - Publiek dat zondag naar de Westerveld
Fair kwam had tal van redenen die net zo divers waren als het aanbod op deze
unieke dag. Bezoekers vertelden: ‘Het is zo’n mooie
plek hier kan ik op een
bankje rustig huilen’, ‘Mijn
buurvrouw staat hier met
een kraam’ en ‘Ik kom hier
gewoon graag’ tot ‘Ik kom
voor de kunst’.

Controle sportvisserij
IJmond - Zaterdag was er
op en aan het Noordzeekanaal, in recreatiegebied
Spaarnwoude, op het Spaarne, Mooie Nel, op de pieren
en bij de sluizen een grote controle op de visserijwet.
De actie werd op touw gezet naar aanleiding van een
aantal meldingen over mogelijke stroperij en rommel
die achterbleef op de visstek. Diverse eenheden van
de politie, BOA’s van Recreatie Noord-Holland en Sportvisserij MidWest Nederland
werkten bij deze actie samen en gingen meer dan 200
sportvissers bij langs. Tijdens
de controle werd vooral ge-

Westerveld Fair
weer zeer divers

let of de vissers een VISpas
hadden, of ze geen ondermaatse of vissoorten als paling en zeebaars bij zich hadden en of er geen visdraad
en andere rommel op de visstek lag. Vrijwel iedere sportvisser had zijn zaken netjes in
orde. Er werd proces verbaal
opgemaakt voor vier hengelaars zonder VISpas, een meneer met een paling in zijn
tas en vissers in het bezit van
te kleine makreel en kabeljauw. Vier kregen een waarschuwing voor vissen met
drie hengels. Eén visser liet,
vermoedelijk omdat hij geen
VISpas had, al zijn visspullen
achter.

Hoe dan ook: de Westerveld Fair is uniek. Waar vind
je graf- of herinneringsmonumenten, theater en geredde roofvogels bij elkaar? Zelfs
voor de kinderen was er genoeg te doen. Zij konden lekker knutselen of kijken naar
de enorme Amerikaanse zeearend bij Birdlive, dat zich inzet om gestrande roofvogels
te redden. Tal van kunstenaars
brachten hun mooiste producten mee en dan gaat het
echt niet alleen om urnen of
grafzerken. Graf- of herinneringsmonument is een veel
betere naam voor een kunstwerk dat een speciale betekenis heeft voor degene die
is overleden of degenen die
achterblijven. En of dat nu een
prachtig brons is of een houten totempaal, het is het persoonlijke element dat telt.
De medewerkers van Begraafplaats en Crematorium Westerveld hadden overuren ge-

maakt om na de zomerstorm
het park weer netjes te maken. Besjes, takken, bladeren
en dennenappels van het eigen park vormden het basismateriaal waarmee men een
werkstuk kon maken. Met een
foto of kaart kon je zo iets bijzonders samenstellen. En of
je nu zelf iets moois maakt of
een kunstenaar aan het werk
zet, het gaat om de herinnering.
Vier bekende Nederlanders
die begraven of gecremeerd
zijn op Westerveld brachten
hun eigen herinneringen mee.
Theatermaakster Marijke Kots
schreef net als vorig jaar de
monologen en regisseerde de
acteurs die cabaretiers Heintje en Louis Davids, dichter
J.J. Slauerhoff en Anton Portielje speelden. Ook de liedjes van Heintje en Louis weerklonken op Westerveld, ‘Nou,
tabé dan’. De melancholieke Slauerhoff sprak over zijn
korte en trieste leven. De bescheiden Anton Portielje was
de journalist die door zijn observaties, teksten en experimenten de dieren in Artis liet
voortleven. De monologen bewijzen dat iemand die is overleden in de herinnering van de
mensen kan voortleven.
En zo is het voor iedereen. Op
Begraafplaats en Crematorium Westerveld is alle gelegenheid en ruimte voor herinneringen. (Karin Dekkers)

Workshop beelden maken
IJmuiden - Op vrijdag 24
juni wordt er een workshop beelden maken georganiseerd op informatieboerderij Zorgvrij.
Van stevig draad maak je
een frame van een visser,
dansend of lezend figuur.
Daarna wordt dit bekleed
met materiaal dat is gedompeld in een stofverhar-

der. Het beeld kan binnen,
maar na een goede afwerking, ook in de tuin of op het
balkon staan. Het kunstwerk
mag meteen mee naar huis.
De workshop is van 13.00
uur tot 16.00 uur en kost
37,50 euro inclusief alle materialen, koffie en thee. Meer
weten? Bel 023-5202828 of
mail naar zorgvrij@spaarnwoude.nl.

IJmuiden - Zondag 18 juni
organiseert Zeemanskoor de
Raddraaiers in samenwerking met Grandcafé Kruiten/
Perron Zee voor de achtstee
keer hun eigen mini-shantyfestival: Perron Zee. Zoals de
vorige zeven maal zijn zij er
in geslaagd weer een keur
aan shantykoren aan zich
te binden. Piratenkoor Gein
en Gek uit Wijk bij Duurstede, en de Compagniezangers
uit Medemblik zullen samen
met Zeemanskoor de Raddraaiers uit IJmuiden de bezoekers van het grote terras
van grandcafé Kruiten/Perron Zee een gezellige middag bezorgen. De aanvang is
om 13.00 uur en natuurlijk is
de toegang gratis.

Kofferbakmarkt
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 17 juni wordt er van 9.00 tot 16.00
uur weer een gezellige kofferbakmarkt gehouden Plein
1945. De volgende kofferbakmarkt is op 2 september.
Wie ook zijn overtollige spullen wil verkopen kan voor
informatie contact opnemen via 0255-533233 of 0610475023.

Jonge
mantelzorgers
Velsen – De ondersteuning
van mantelzorgers is ook een
taak van de gemeente geworden. Om het werk van
mantelzorgers te waarderen
wordt jaarlijks een financiële attentie van 25 euro toegekend door de gemeente. Speciaal voor jonge mantelzorgers, onder de 24 jaar, is dat
een bon bij een webwinkel.
Sinds de start van de mantelzorgwaardering in 2015 is het
aantal geregistreerde mantelzorgers gestegen van 200
naar 2150. Er is aan hen uitgelegd wat Centrum Mantelzorg voor hen kan betekenen.
Zij ontvangen een nieuwsbrief en informatie.
Inmiddels hebben ook 104
jonge mantelzorgers zich
aangemeld. Daarmee komt
hun aantal op 116. Voor deze groep worden passende
ondersteuning en activiteiten
georganiseerd. Mantelzorg
kan een grote impact hebben op hun schoolopleiding
en persoonlijke ontwikkeling,
daarom gaat Socius Centrum
Mantelzorg voor hen een
apart programma bieden.
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Postcode 1974
wint ijsprijs

Tweede vaatje levert
weer mooi bedrag op
IJmuiden - Het tweede vatje Hollandse Nieuwe, dat
traditiegetrouw wordt geveild
in Brasserie & Restaurant De
IJmond, heeft dinsdagavond
50.000 euro opgeleverd. Dat
is hetzelfde bedrag als vorig
jaar.
De opbrengst van het tweede vaatje gaat naar de maatschappelijke stichting Telstar
Thuis in de Wijk en de stichting United for Dennis. De inhoud wordt komend weekend op het Havenfestival uitgedeeld aan een groep mindervalide IJmonders die door
OIG/IHD naar de Trawlerkade wordt gebracht.
Tientallen ondernemers wa-

ren in De IJmond aanwezig
om te bieden op het tweede
vaatje haring. In tegenstelling tot Scheveningen is geen
sprake van een hoogste bieder, maar worden alle bedragen bij elkaar opgeteld. De
veiling werd in goede banen
geleid door Steef Hammerstein, commercieel directeur
van Telstar en goede bekende van veel zakenmensen.
Het team van De IJmond
zorgde er net als altijd voor
dat het de gasten aan niets
ontbrak. Er werd volop Hollandse Nieuwe gefileerd,
maar ook de stamppotten
vonden gretig aftrek. (foto:
Ron Pichel)

Dingespoort supertrots
op mooie publieksprijs

Santpoort-Noord - Jos en
Annelies, de bekende eigenaren van Dingespoort aan
Hoofdstraat 188, zijn supertrots op de onlangs gewonnen publieksprijs. Daarbij
werden zij gekozen tot Leukste Restaurant van Velsen.
Met als rapportcijfer een 9.33
en 233 stemmen staken zij
met kop en schouders uit boven de rest.
,,Supertrots dat we na 37 jaar
hard werken deze prijs hebben gewonnen’’, aldus een
enthousiaste Annelies. ,,Natuurlijk doen we er ook veel
voor met onze thema-avonden, Spaanse avonden, Tropical Party’s en Ladys Night.
Klanten, jong en oud, worden
in het zonnetje gezet als ze
jarig zijn. En we denken met
onze gerechten aan iedereen, vis, vlees, vegetarisch of
kindermenu’s, iedereen zit bij
ons te genieten.’’
dat meedoet in de toerklas- Kok Jos is beroemd om zijn
se, bestaat uit vanaf links: malse vleesgerechten zoals
Rien Hendriks, Lars Bosch,
Jos van Straten, Elaine
Bosch, Dave Hendriks, Tessa Sintenie en John Snelleman.
Vorig jaar werd door het
team in 24 uur 156 ronden
gereden. Op zondag 18 juni IJmuiden - Op vrijdag 23
om 12 uur is de finish en dat juni wordt er in de Nieuwe
is altijd een enorme happe- Kerk een concert gegeven
ning. Uiteraard zijn suppor- door Piet Hulsbos (orgel)
ters van harte welkom om en Lennie Kerkhoff (piahet team aan te moedigen. no). Het concert begint om
20.00 uur en de toegang is
gratis. Wel wordt er na afloop een deurcollecte gehouden ter bestrijding van
de onkosten.

Bosch Sport Cycling bij
24 uur van Zandvoort
Santpoort-Noord - Het
Bosch Sport Velsen Cycling
Team doet dit jaar voor de
tweede keer mee aan de 24
uur van Zandvoort. Op zaterdag 17 juni om 12 uur
valt het startschot op het
circuit van Zandvoort en
gaat het team van Bosch
Sport Velsen proberen om
de 24 uur uit te fietsen.
Er wordt gefietst onder andere voor KWF Kankerbestrijding, Clini Clowns en
Stichting Sam. Het team,

de tournedos. De lamskoteletjes zijn om van te smullen
en voor zijn variaties op de
ossenhaas (Japans of Duivels Pittig) komen mensen
herhaaldelijk terug. En ook
het kerstmenu wordt gewaardeerd, voor Tweede Kerstdag
zaten ze in maart al vol.
Maandagavond werden de
prijswinnaars gehuldigd in
Aalsmeer. Jos en Annelies
genoten van een heerlijke
avond vol zang en dans, maar
natuurlijk het meest van hun
mooie prijs en hun populariteit.
Annelies: ,,Dit was onze eerste deelname, volgend jaar
doen we zeker weer mee. We
willen ook wel beste van Nederland worden. En natuurlijk
willen we ons team ook even
in het zonnetje zetten. Zonder deze kanjers zijn we nergens.’’
Meer weten? Zie www.restaurantverkiezing.nl.
Meer
proeven? Bel 023-5377224.

Orgel- en pianoconcert
in Nieuwe Kerk

Piet Hulsbos studeerde orgel en koordirectie aan het
Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam bij resp. Albert de Klerk en Jan Pasveer.
In 1982 was hij prijswinnaar
op het César Franck Concours in Haarlem. Hij is dirigent van een aantal koren,
waaronder de COV IJmuiden.

Met dit koor voert hij jaarlijks,
eveneens in de Nieuwe Kerk,
de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit.
Lennie Kerkhoff studeerde
piano aan het conservatorium in Utrecht. Na haar eindexamen studeerde zij in Antwerpen kamermuziek en later bij Rudolf Jansen nog
liedbegeleiding. In 1994 behaalde zij aan het conservatorium in Brabant het diploma Uitvoerend Musicus. Lenny Kerkhoff is de vaste begeleider bij repetities van de
COV IJmuiden.
Tijdens het concert worden
de beide orgels in de Nieuwe
Kerk bespeeld. Het programma vermeldt werken van onder andere Bach en Brahms.

IJmuiden – Een hele wijk
in IJmuiden wint ijs. De IJsprijs van de Postcode Loterij
is in de mei trekking namelijk
op postcodegebied 1974 in
IJmuiden gevallen. Vanaf volgende week kunnen de 1197
winnaars hun ijsprijs ophalen. Inwoners van IJmuiden
die in de meitrekking meespeelden met de Postcode
Loterij, kunnen per lot kiezen
voor een van de vier nieuwste smaken Ben & Jerry’s ijs:
Cookie Dough ‘Wich, Cookie
Dough S’Wich Up, Bob Marley’s One Love en One Sweet
World. De winnaars krijgen
een coupon thuisgestuurd
waarmee zij hun prijs kunnen ophalen. Dit kan van zaterdag 17 juni tot en met zondag 2 juli bij DekaMarkt op
het Marktplein 16 in IJmuiden.

Samenwerking
met Rijnland
Velsen – De gemeente gaat
meer samenwerken met
Hoogheemraadschap Rijnland. Die samenwerking richt
zich vooral op onzerzoeksen uitvoeringsprojecten op
het gebied van klimaatadaptie, omgevingskwaliteit, waterveiligheid, waterketen, waterbewustzijn, informatiedeling en regelgeving.

Vluchtelingenwerk op
Havenfestival
IJmuiden - Proef de Syrische
en Eritrese keuken en ontmoet vluchtelingen die deze
lokale gerechten hebben bereid. Maak kennis met de medewerkers van Vluchtelingenwerk en hun missie. Of heeft u
wellicht een prangende vraag
aan een van de Velsense politici die ook acte de présence
zullen geven? U treft de stand
van Vluchtelingenwerk aan
op de Trawlerkade ter hoogte van nummer 54.

Hard drugs
Beverwijk - De politie heeft
vorige week twee Beverwijkers aangehouden. De twee,
26 en 39 jaar oud, vielen op
vanwege de hoge snelheid
waarmee zij over de Graaf
Janstraat en de Graaf Florislaan. Hierop werden zij aan
de kant gezet. In de auto
bleek hard drugs te liggen.s
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lekker toetje voor
Bloemendaal wint Henk van Geen
IJmuiden onder 23 jaar
Delden straatvoetbaltoernooi
IJmuiden - „Om finales te
kunnen winnen moet je ze
ook eens verloren hebben.
Dat is de harde realiteit van
nu.” Het vertrouwde stemgeluid van Franks Snoeks galmt
over Plein 1945. De avond ervoor becommentarieerde hij
nog, op zijn eigen karakteristieke wijze, de 131ste interland van Wesley Sneijder in
de Kuip. Nu resumeert hij de
eindstrijd van het Henk van
Delden straatvoetbaltoernooi,
dat na een bloedstollende finale gewonnen is door BVC
Bloemendaal D1.
Snoeks probeert met zijn
woorden de 11-jarige Joy
Vader te troosten: het enige
meisje van het deelnemende SVIJ-team miste de beslissende penalty. De Studio Sport-coryfee streelt nog
even met zijn hand door Vaders’ haar. Volgend jaar een
nieuwe kans.
Niemand die aan het begin
van de dag had kunnen voorzien dat het op de stenen van
Plein 1945 zo’n veldslag zou
worden. Onder de zon bij 26
graden zijn de emoties hoog
opgelopen. „Het is natuurlijk
voor het plezier”, zegt trainer
Sam Ras van Velsen. „Maar
ga jij maar eens aan die jonge
gasten uitleggen dat ze rustig aan en voorzichtig moeten doen. Vroeger was dat
nog extremer met de jeugdteams van Ajax en Feyenoord

Velsen-Zuid - De dag voor
de boys onder 23 jaar van
VV IJmuiden begon met
een lunch bij hotel Prinsenhof. Waarna met de bus
van Van der Valk richting
het RCH veld werd vertrokken voor de finale van de
Onder 23 jaar Cup.

die meededen. Die waren helemaal bloedfanatiek.” Ook
jeugdtrainer Ruben Dusé van
betaald voetbalclub Sparta
wilt het vooral bij een ‘leuk
teamuitje met de jongens’
houden, maar kan niet voorkomen dat de Rotterdamse
pupillen er vanaf minuut één
vol ingaan.
Velsen, de winnaar van 2016,
eindigt op een teleurstellende
vierde plaats na de troostfinale van Sparta te hebben verloren. Opnieuw vloeien tranen rijkelijk bij de talentjes.
Speler van de dag Andy Looij
wilt in eerste instantie geen
handen schudden en blijft,
met zijn handen over elkaar,
demonstratief langs de kant
staan. Coach Ras grijpt in en
stuurt hem het veld weer op:
het moet ten alle tijden spor-

tief blijven vandaag.
De vakjury bestaande uit
Heinz Stuy, Ruud Geels en
Piet van der Kuil bekijkt het
allemaal met genoegdoening.
Af en toe stoten zij elkaar aan
bij weer een verrukkelijke actie van een ‘behendige snotaap’, zoals Stuy het zegt. De
Eredivisiemonumenten veren
op als Fenne Jes van Bloemendaal de keeper met een
hakje uit de lucht probeert
te verschalken. „Fenne Jes:
nummer 4 van Bloemendaal
met een weergaloze actie!
Deze dag zou jij al niet snel
gaan vergeten, maar nu al
helemaal niet!” roept Snoeks.
Ook de oude mannen veranderen voor even weer in kleine jongetjes op het Henk van
Delden straatvoetbaltoernooi.
(Douwe de Vries)

Tender en Gijs & Guus
steunen United for Dennis
Santpoort-Noord – Marijke Schut van Gijs &
Guus heeft een mooie
kledingdonatie gedaan
aan het Tender College.
Zes meiden kwamen vrijdag een kijkje nemen bij
om te ervaren hoe zo’n
tweedehands
kledingzaak werkt.
Eerst vonden ze het nog een
beetje een raar idee om kleding te dragen van iemand
anders, maar inmiddels is
het begrip duurzaamheid
en recyclen goed ingedaald.
Want wat is er veel leuks bij
Gijs & Guus en zo betaalbaar! En Marijke heeft 3000
uniek inbrengende klanten
in haar bestand, die kleding
brengen of kopen, goede

handel dus. Zie ook Facebook Gijs & Guus.
Omdat het Tender College
gaat werken aan een goed
doel, waarschijnlijk United for Dennis, mochten de
meisjes zelf kleding uitzoe-

ken om door te verkopen
op het Tender College. Dat
gaat niet zomaar, want de
kleding moet worden nagekeken, gewassen, gestreken en eventueel gerepareerd.
Het wordt nog een heel project op school, want ook andere schoolrichtingen komen erbij om een braderie op te zetten. De metaaltechniek kan bijvoorbeeld
kledingrekken maken en
de meisjes van de afdeling
uiterlijke verzorging kunnen bezoekers helpen met
make-up of een nieuw kapsel. Met dit soort projecten wordt aan het goede
doel gedacht, maar meteen
is het ook een stuk praktijk
voor alle leerlingen.

Het veld, de ambiance De
Zon en de vele supporters
waren uitstekende ingrediënten voor een finale tegen United/Davo.
United was de eerste 30 minuten sterker en kwam daarom ook op een 1-0 voorsprong. Op slag van rust
kreeg IJmuiden een penalty

deze was helaas niet aan Bob
gegund zodat de rust met 1-0
ingegaan werd.
De tweede helft kwam IJmuiden goed uit de kleedkamer
en legde veel energie en plezier op het veld.
De 1-1 kon niet uitblijven. Milan schoot met zijn zwakke
linkerbeen de bal fantastisch
binnen. United loerde op de
counter waarin ze heel gevaarlijk werden en twee keer
scoorden. Bob maakte nog de
3-2 maar deze kwam te laat.
De jongens van Onder 23
hebben dit jaar mooie wedstrijden gespeeld en met de
toekomst van VV IJmuiden zit
het wel goed.

In Memoriam Sandra
Reemer op RTV Seaport
Velsen - Dinsdagochtend
6 juni overleed zangeres en
presentatrice Sandra Reemer. Naast haar carrière als
zangeres, met meerdere keren deelname aan het Songfestival, presenteerde zij ook
televisieprogramma’s
als
Wedden Dat (met Jos Brink),
Showmasters en De Zaterdagavondshow. Onlangs was
ze nog te zien in ‘Gouden jaren: Indonesië’ van omroep
Max.
Sandra Reemer (66) was vorig jaar september gast in radioprogramma SpiritualiTijd
op RTV Seaport. Mark Metselaar (foto) sprak met de
zangeres over haar leven,
wat haar bezielt en inspireert.
Als eerbetoon en Im Memoriam heeft RTV Seaport de
uitzending herhaald. Daarin vertelde Sandra: ,,Ik ben
aan het genieten van het leven. Omdat ik er achter kom
dat ik vanaf mijn elfde bezig
ben geweest met zingen en
nog. Mijn leven was toen zo
gefocust op alle buitenkanten: succes en geld, imago
en er goed uitzien en belangrijk vinden wat anderen van

je vinden… In dat hele proces, en dat is ruim vijftig jaar
geweest, kom ik er dus achter dat ik er niet van heb kunnen genieten. En nu ben ik
dat aan het inhalen, met volle
teugen.” Een van Marks vragen was: ‘Geloof je in een leven na dit leven?’ Sandra: ‘Ja,
want anders… Wat zou dit
leven dan voor zin hebben?
Dan kom je op deze aardkloot oftewel planeet aarde en dan ga je er weer af
en that’s it. Ik kan daar niks
mee, dus ik geloof in een leven na de dood. Dit voertuig
wat wij lichaam noemen, dat
gaat dood, maar je bewustzijn blijft doorgaan.’’
Mark was half april nog bij
Sandra in Sint Michielsgestel: “Een gezellige lunch, later bij haar thuis uitgebreid
bijgepraat en gesproken over
onze gemeenschappelijke interesse in spirituele onderwerpen. Ze ging nog met zoveel positiviteit en levenslust
de toekomst tegemoet. Maar
helaas moeten we Sandra al
missen.”
Ze is overleden aan de gevolgen van borstkanker.

20 8 juni 2017

Nederland in oorlogstijd

Film en theater op
Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Na lovende reacties van publiek en pers
komt Theater Nomade in
de nazomer van 2017 met
de reprise van de muziektheatervoorstelling 14-18.
Eén van de speellocaties
is Forteiland IJmuiden. Dit
fort was tijdens de Eerste
Wereldoorlog in volle paraatheid.
Het publiek vertrekt per boot
vanaf de Kop van de Haven
in IJmuiden. Na de overtocht
volgt onder leiding van Nomade-muzikanten een rondleiding door het fort. In de Pantserkoepelzaal wordt daarna
de 75 minuten durende voorstelling 14-18 gespeeld.
De voorstelling begint met authentieke filmbeelden van de
opening van het Vredespaleis
in 1913. Een jaar later begint
de allesvernietigende loopgravenoorlog, die de geschiedenis in is gegaan als de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
In het redactielokaal van het
socialistische Dagblad het
Volk bespreken journalist Jacob Domela en de pacifistische politiek tekenaar Albert
Hahn hun politieke positie in
de stroom van wereldhistorische gebeurtenissen. Berichten over de loopgravenoorlog, revolutionaire bewegingen en vallende keizerrijken

Nationale titel
voor Olav Molenaar

komen via, telegraaf, kranten, telefoon, zwart-wit foto’s
en filmbeelden het redactielokaal binnen. Eén miljoen Belgische vluchtelingen komen
naar Nederland. Een aantal Nederlanders speelt in de
Eerste Wereldoorlog een illustere rol. Mata Hari, die in Parijs 1917 op beschuldiging van
dubbelspionage werd gefusilleerd. Anthony Fokker, die
duizenden superieure Duitse
jachtvliegtuigen liet bouwen.
Generaal Snijders, die in het
geheim pro-Duits adviseerde.
Koningin Wilhelmina, die de
neutraliteit van het koninkrijk
wist te bewaren en SDAP leider Troelstra, die in november

Vragen over bijtincident

Velsen – Na het ernstige bijtincident in het Burgemeester Rijkenspark waarbij een
meisje en haar oma werden
gebeten door een loslopende hond, heeft raadslid Piet
van Deudekom van LGV vragen gesteld over de gang van
zaken rond bijtincidenten. Hij
verwijst naar het nieuw voorgestelde nationaal beleid
‘Hondenbeten aan de kaak
gesteld’ met extra maatregelen voor een aantal hoog risico rassen.
Burgemeester Dales heeft
geantwoord bekend te zijn
met het bijtincident en ‘Hondenbeten aan de kaak gesteld’. In Velsen zijn 4417 geregistreerde honden en daarnaast komen er ook mensen uit naburige gemeenten
hun honden wel uitlaten in
de parken of op het strand.
In 2016 werden 27 bijtinci-

denten gemeld, ongeveer de
helft tussen dieren onderling, maar de andere helft
tussen hond en mens. ,,Omdat elk bijtincident er een te
veel is, wordt momenteel met
de politie een nieuwe beleidslijn bijtincidenten opgesteld’’, aldus de burgemeester. De burgemeester heeft
nu het recht om een kort
aanlijn- of muilkorgebod in
te stellen na een bijtincident.
In het uiterste geval kan een
hond in beslag worden genomen. Het college vindt dat
er nu voldoende maatregelen mogelijk zijn om incidenten te voorkomen of te bestraffen. Er wordt nog nagedacht over het instellen van
een niet-losloopzone in de
parken, naast ingestelde losloopzones. Dan kunnen mensen ook zonder hondenoverlast rustig wandelen.

1918 de revolutie wilde uitroepen.
Tenslotte de Duitse Keizer Wilhelm II, die asiel kreeg in het
Utrechtse Huis Doorn. Acteurs en musici spelen en verbeelden in wisselende kostuums de hoofdfiguren in het
drama van de Eerste Wereldoorlog in Nederland.
De speeldata zijn woensdagavond 16 augustus, donderdagavond 17 augustus, vrijdagavond 18 augustus, zaterdagavond 19 augustus
en zondagavond 20 augustus. Kaartverkoop loopt onder
meer via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Zie ook www.
theaternomade.nl.

Accordeonfestival
Velserbroek - Zondag 25 juni is het vierde Accordeon en
Keyboard Podium in Het Polderhuis aan Vestingplein 58
te Velserbroek. Het Podium
is van 11.00 uur tot ongeveer
18.00 uur. U kunt zich nog
opgeven. Zaal open om 10.30
uur. Er wordt geen inschrijfen entreegeld gevraagd. Het
evenement wordt gehouden
zonder enige vorm van sponsoring. U kunt ook gebruik
maken van een kraam in een
aparte zaal waar u reclame
kunt maken voor uw activiteiten. Tevens kunt uw tweedehands muziekgerelateerde
waar verkopen. De kraam is
geheel gratis en zonder stageld te gebruiken. Voor informatie: Alex Spekking, 06-148
31644, e-mail: ajspekking@
gmail.com of info@accordeonenkeyboard.nl.

Velsen - Op 3 en 4 juni vond
het junioren nationale kampioenschap voor grote boten
plaats op de Bosbaan te Amsterdam. Santpoorter Molenaar roeide hier met zijn ploeg
naar een Nationale titel in de
vier zonder stuurman
De ploeg bestond uit Olav Molenaar, zijn clubgenoten Noud
Scholten en Gijs Schwarz van
KR&ZV het Spaarne uit Heemstede, samen met Edwin van
der Maarel van Laga uit Delft.
Vanaf het begin van de race
namen de jongens de leiding
en stonden deze de gehele
race niet meer af. Ze wonnen
uiteindelijk met een zeer ruime voorsprong.
De jongens lieten het NK verder voor wat het was. De Junioren Holland Acht, waar zij alle vier deel van uitmaken, ging

namelijk van start in het Eliteveld. Dit betekent starten tegen de beste roeiers van alle studentenverenigingen uit
Nederland. De junioren acht
plaatste zich in de finale en
werd daar vierde.
Twee weken terug wist de junioren acht, met Molenaar op
de slagplaats, op de Europese
Kampioenschappen een vijfde plaats te bemachtigen. De
races tegen de ervaren seniorenboten in Nederland moet
de jongens wedstrijdervaring
brengen, zodat ze begin augustus klaar zijn voor de Wereld Kampioenschappen in Litouwen.
Foto van links naar rechts:
Olav Molenaar (uit SantpoortNoord), Edwin van der Maarel, Noud Scholten en Gijs
Schwarz.

Beleidsplan Jeugd
Regio – Samen met de twee
andere
IJmondgemeenten, Heemskerk en Beverwijk, heeft Velsen hard gewerkt aan de gespreksnotitie beleidsplan Jeugd IJmond
2017-2020. Daarvoor is gesproken met tal van partijen, van GGD tot jeugdigen
en hun ouders, zodat de nota ‘Jeugd, onze zorg’ kan worden geactualiseerd. In de
nieuwe nota wordt het gehele aanbod van jeugdigen in
de IJmond beschreven, van
vrijetijdsbesteding tot specialistische jeugdhulp.
Er komen nog steeds nieuwe vragen naar voren, bijvoorbeeld over de hulp voor
jongeren na hun 18de jaar en
over de samenwerking tussen verschillende partijen die
een indicatie voor jeugdhulp
kunnen afgeven. De belangrijkste visie is: De IJmondgemeenten willen bereiken
dat kinderen/jeugdigen gezond en veilig opgroeien en
hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen ongeacht stoor-

nis of handicap, om uiteindelijk als volwaardige burgers te gaan participeren in
de maatschappij. Er zijn vijf
beleidsdoelen
voorgesteld
waar men gezamenlijk naar
streeft: opgroeien in een positief opvoedklimaat, een gezonde levensstijl, jeugdigen
kunnen hun talent ontplooien, veilige omgeving en tenslotte passende jeugdhulp.
Aan praktisch alles wordt
gedacht, van ondersteuning
voor jonge mantelzorgers en
kinderen die te maken krijgen met een vechtscheiding,
het beperken van jeugdoverlast, kindermishandeling en
armoede binnen een gezin,
maar bijvoorbeeld ook cyberpesten voorkomen.
Er wordt nog meer input van
inwoners gevraagd om dit
beleidsplan verder te vullen.
Via Facebook wordt een enquete uitgezet waaraan jongeren kunnen meedoen. Het
uiteindelijke concept wordt
op 5 oktober aan de drie gemeenteraden aangeboden.
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Stormvogels promoveert naar derde klasse
IJmuiden - Onder regie van
filmregisseur Alfred Hitchcock is Stormvogels op
sportpark Zeewijk via een
thriller er in geslaagd tegen FC Velsenoord promotie af te dwingen naar
de derde klasse. Nadat het
eerste duel van de tweeluik in Velsenoord in 2-2
eindigde, werd het nu een
3-2-overwinning voor het
team van trainer Marco
Adema in een wedstrijd
met twee gezichten.
Het eerste kwartier gaf een
gelijk opgaande strijd te zien
met een kans van Wago Matitaishvili aan IJmuidense
en een voor Hans Koopman
aan Velsenoordse kant. Na
een kwartier verliet Stormvogels-centrumverdediger Jim
Berghuis met een blessure
het strijdtoneel en dat noopte trainer Adema vijf wijzigingen in zijn team toe te passen. Stormvogels werd zoekenden en daardoor kreeg
FC Velsenoord tot aan de
rust het beste van het spel.
Kansen bleven niet uit voor
het team van trainer Danny
Brands: halverwege de eerste
helft belandde een inzet van

uitblinker Yoran Wezepoel op
de binnenkant van de lat en
twee minuten voor rust haalde doelman Germain Ebbeling een harde schuiver van
Koopman uit de linkerbenedenhoek. Zonder kleerscheuren kon Stormvogels met een
0-0-ruststand aan de thee.
Vanaf het eerste fluitsignaal in de tweede helft van
scheidsrechter D.J. van der
Elst nam Stormvogels het initiatief van FC Velsenoord over
en binnen drie minuten de
eerste kans voor Wago M.
die te gehaast naast schoot.
Twee minuten later was het
toch raak: de corpulente Ajunior Brian Ezeoke nam de
bal aan, kapte, draaide om
vervolgens doelman Rick
van der Linden een vergeefse duik naar de hoek te laten
maken, 1-0. Vier minuten later gaf de IJmuidense verdediging te veel ruimte weg aan
Wezepoel, 1-1.
Na deze gelijkmaker bleef
Stormvogels de bovenliggende partij en nadat Raoul van
den Berghe net naast had gekopt, schoot Jari van Westen,
nadat de bal uit een corner
half was weggewerkt, langs
een kluwen van benen de bal

hard in het doel, 2-1. Stormvogels wilde haar voorsprong
uitbreiden, maar invaller Ian
Hille en de neutrale grensrechter wilde daar niet aan
meewerken. In eerste instantie had Ian Hille 10 minuten
voor tijd een leeg doel voor
zich, maar vanaf pl.m. 25 meter schoot hij naast; drie minuten later verscheen Hille
alleen voor doelman Van der
Linden om via zijn lichaam de
bal op de lat te zien belanden. Een minuut later scoor-

de Wago M., maar de neutrale grensrechter had ten onrechte buitenspel geconstateerd.
In de 90ste minuut nam Leroy Lans de bal uit een hoekschop in een keer op zijn slof,
2-2. Maar de feestvreugde bij
FC Velsenoord was van zeer
korte duur, want in de tweede minuut van de blessuretijd stuurde Rowan van Eijk
Wago M. in de diepte en via
het lichaam van doelman Van
der Linden rolde de bal ter-

gend langzaam via de paal
het doel in, 3-2. En met deze
eindstand promoveert Stormvogels naar de met grote Argus-ogen uitgekeken derde
klasse!
Een paar weken terug degradeerde het eerste elftal van
zondag naar de derde klasse; nu kan Sjaak Lettinga met
zijn sterke selectie in de derde klasse van het zaterdagvoetbal beginnen. Succes
met deze missie! (foto: Hans
Willemse)

Strawberries na twintig
jaar terug in eerste klasse
Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft voor een daverende stunt gezorgd door
naar de eerste klasse te promoveren. Dankzij de winst op
Baarn en het puntverlies van
concurrent Kikkers zijn de
aardbeien niet meer van de
tweede plaats af te krijgen.
Die positie geeft recht op directe promotie.
Strawberries won zondag
met 5-2 van middenmoter
Baarn en op dit resultaat was
weinig aan te merken. Gesteund door het vele publiek
langs de kant trok Strawberries volop ten aanval. Het
was Daan van Poorten die de
openingstreffer op zijn naam
mocht schrijven.
De thuisploeg kreeg niet veel
later dé kans op de tweede
treffer middels een strafbal,
maar Erik van den Berg faalde oog in oog met de keeper van Baarn. Op slag van
rust scoorde Baarn de eerste strafcorner en Strawberries moest ineens vol aan de
bak om de kans op promotie

levend te houden.
De tweede helft begon zowel op als naast het veld met
vuurwerk. Strawberries schakelde een tandje bij en wist
de wedstrijd naar zich toe te
trekken. Topscorer Erik van
den Berg herstelde zich van
de gemiste strafbal door in
zijn laatste thuiswedstrijd
drie strafcorners op rij te scoren. Aanvaller Jelle Groeneveld maakte het vijfde doelpunt voor de roodhemden.
Slechts voor de statistieken
was de tweede treffer van

Baarn, want de bezoekers
konden in de tweede helft
de wedstrijd geen moment
spannend maken.
Dat Strawberries na bijna
twintig jaar terugkeert in de
eerste klasse mag een grote
verrassing worden genoemd.
Zes jaar geleden werd vrijwel
hetzelfde team nog kampioen in de vierde klasse. Onder de scheidend coach Axel
Wessels promoveerde de
ploeg twee keer in drie seizoenen. (Finn van Leeuwen,
foto: Friso Huizinga)

Bunkerdag trekt
duizenden bezoekers
IJmuiden - Zaterdag vond
de vierde editie plaats van
de Bunkerdag. Tijdens deze
dag werden zo’n 70 bunkers
en overblijfselen van verdedigingslinie Atlantikwall opengesteld voor publiek. Van
Zeeland tot de Waddeneilanden werden er ruim 17.000
bunkerbezoeken gepleegd.
In IJmuiden trok de grootste bunker van het land, de
Schnellbootbunker, veel bezoekers.
De Bunkerdag is een initiatief van de Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall.
Met deze dag wil de stich-

ting de betekenis van de Atlantikwall als erfgoed van de
Tweede Wereldoorlog bij een
breed publiek onder de aandacht brengen.
De aanleg van de Atlantikwall heeft grote invloed gehad op het leven van burgers
in de kuststreken van WestEuropa. Door deze bepalende invloed te tonen, wil de
Stichting bijdragen aan een
voortdurende bezinning over
vrede en vrijheid en aanzetten tot nadenken over huidige vraagstukken rond deze thematiek. (foto: Erik Baalbergen)

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

WonenPlus-Velsen
“Daar blijft u langer
mee thuis”

Abonnement WonenPlus

WonenPlus-Velsen biedt voor leden van 65 jaar en ouder en voor mensen met een chronische ziekte of
beperking, praktische diensten waardoor zij langer zelfstandig en plezierig kunnen blijven wonen.

Meldpunt WonenPlus
De openingstijden van het
Meldpunt zijn van maandag
tot donderdag van 10.00 tot
14.30 uur. U kunt bellen naar
telefoonnummer 0255-518888
of langskomen op Plein 1945
nr. 10 te IJmuiden. De
vrijwilligsters van het Meldpunt
helpen u graag. Voorbeelden
van praktische diensten zijn:
lichte
tuinwerkzaamheden;
klusjes in en om het huis zoals
kleine behang of schilderklus
of schilderijen ophangen e.d.;
inkomsten
belastingformulier

invullen; boodschappen doen;
hulp bij administratie; instellen
van televisie of computer maar
ook winkelmiddagen en een
Nieuwsbrief twee keer per jaar.
Kortom een scala aan kort
durende praktische diensten. Bij
twijfel kunt u altijd het Meldpunt
bellen en met de medewerker
bespreken of uw klus past binnen
het abonnement van WonenPlus.
Heeft u andere vragen zij geven u
graag informatie en advies.
Zie ook website
www.WonenPlus-Velsen.nl

BUUV, de marktplaats voor burenhulp
in de IJmond
We zijn voor hulp steeds meer
op onszelf en vooral op elkaar
aangewezen. Daardoor is er
ook weer steeds meer behoefte
aan een sociaal netwerk,
mensen om ons heen waar
we af en toe op terug kunnen
vallen. Dit is alleen niet meer zo
vanzelfsprekend als het eens is
geweest. Familie woont vaak
niet om de hoek en we kennen
onze buren niet of komen we
niet verder dan een groet in
het voorbijgaan. Iedereen is
druk met zijn eigen leven en
heeft weinig tijd over. Zo lijkt
het. Maar dat valt eigenlijk
best mee. Het is niet dat
we elkaar niet willen helpen
maar vaak weten we niet wat
iemand nodig heeft. En als we
hulp nodig hebben vinden we
het lastig om te vragen. Dat
we elkaar best willen helpen
heeft BUUV de afgelopen jaren
wel bewezen. Via deze sociale
marktplaats voor burenhulp zijn
veel IJmonders actief of actief
geweest. Mensen die iemand
helpen met kleine klusjes in
huis of tuin, die af en toe koken
of de hond uitlaten voor iemand
die dat even niet zelf kan, die

een lift naar het ziekenhuis
geven. Maar ook mensen die
af en toe gezellig samen gaan
wandelen, naar de bioscoop
gaan, of samen een andere
hobby delen. Als BUUV hoef je
echt niet altijd klaar te staan.
Je bepaald zelf hoeveel tijd je
kan en wil investeren. Je kan
wekelijks iemand een handje
helpen of af en toe; gewoon
wanneer het jou uitkomt. Want
wat voor jou een kleine moeite
is, kan voor een ander juist
heel veel betekenen. Kijk eens
op www.ijmond.buuv.nu. Heeft
u geen computer dan kunt
u BUUV bellen. Voor Velsen
0255-548547 (Heemskerk en
Beverwijk bel 0251-676886)

De Felicitatiedienst
Woont u in de gemeente
Velsen en bent u 80 jaar of
ouder dan kunt u rond uw
verjaardag
een
bezoekje
krijgen van een medewerker
van de Felicitatiedienst van
Stichting Welzijn Velsen. Een
vrijwillige medewerker komt
langs met een kleine attentie
en een informatiepakketje
over voorzieningen die voor
u interessant zouden kunnen
zijn. Mocht u ergens hulp bij
nodig hebben of andere vragen
hebben? De bezoekvrijwilliger
van de Felicitatiedienst kan u
helpen contact te leggen met
de juiste instantie. Hoe weet u
nu zeker dat degene die bij u op
de stoep staat daadwerkelijk
van de Felicitatiedienst is? Het
bezoekje wordt van te voren
aangekondigd. U krijgt van te
voren een kaartje in de bus of
een telefoontje. Op het kaartje
staat ook een telefoonnummer
dat u kunt bellen als het
bezoekje niet uitkomt of als
u hier geen behoefte aan
heeft.
Daarnaast zijn alle
bezoekvrijwilligers in het bezit
van een legitimatiebewijs van
de Felicitatiedienst. Vraag hier
ook gerust naar als ze aan uw
deur staan. Heeft u vragen
over deze service van Stichting
Welzijn Velsen neemt u dan
gerust contact met ons op. Dit
kan via WonenPlus, telefoonnr.
0255-518888.

Uit in de Zomer

VACATURE TOP 5 JUNI
Medewerkers dagbesteding Odensehuis
vac.nr 1523
Vrijwilligerswerk bij ons gaat om contact maken, wandelen,
ontmoeten, verbinden, gezelligheid en eigen inbreng.
Consulent voor BUUV Velsen
vac.nr. 1510
BUUV zoekt consulenten die de website in de gaten houden,
helpen met inschrijven en informatie geven.
Vrijwilliger Gouwe Ouwe muziek in Velserduin
vac.nr. 1509
Bent u een muziek liefhebber, oldies, tijdloze hits en muzikale
klassiekers? Dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken.
Klusjes in en om huis en tuin voor WonenPlus
vac.nr. 1485/1486
We zoeken vrijwilligers die graag klussen en affiniteit hebben met ouderen.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

De folder ‘Zomeractiviteiten voor
ouderen’ is uit! U vindt deze in
de wijkcentra of u kunt deze
aanvragen bij WonenPlus-Velsen.

De winkelmiddagen van juli
tot december 2017 zijn: 12 juli
Haarlem centrum; 13 september
Alkmaar centrum; 18 oktober
winkelcentrum Heerhugowaard;
15 november Ikea Haarlem; 13
december Tuincentrum Osdorp.
Voorwaarde om mee te gaan is

diensten gebruik kunt maken.
Heeft u een koopwoning of
huurt
van
een
andere
verhuurder, dan kost een
abonnement 20 euro per jaar
(3de) voor gebruikmaking van
het
totale
dienstenpakket
van WonenPLus. Naast de
abonnement kosten betaalt u
de vrijwilliger, die de klussen
bij u thuis uitvoert, een
onkostenvergoeding. Het eerste
uur 4,50 euro en voorrijkosten
van 4,50 euro. Klussen en
diensten mogen maximaal uit
twee uur bestaan. Voor grotere
klussen kunt u zich wenden
tot ondernemers in Velsen of
daarbuiten.

Diverse vacatures Speeltuin Zeewijk
vac.nr. 1533/1534/1535/1536
Vond u het vroeger ook zo leuk in de speeltuin? Meldt u dan
nu aan bij Speeltuin Zeewijk. Er zijn diverse leuke vacatures.

Winkelmiddagen WonenPlus
De winkelmiddagen zijn één
keer per maand. U wordt thuis
opgehaald door een busje vanaf
12.15 uur en thuis gebracht rond
17.00 uur. Bij aankomst op de
plek van bestemming kunt u
zelf bepalen waar u heen gaat
of wat u het eerste wilt zien.

U kunt gebruik maken van
WonenPlus
als
u
een
abonnement hebt op WonenPlus. Er zijn drie vormen van
abonnementen afhankelijk van
uw woonsituatie. Huurt een
woning van het Woningbedrijf
Velsen of woningbedrijf Velison
Wonen of Brederode Wonen
dan heeft u recht op een gratis
abonnement (1e) voor klussen
in en om het huis. U verhuurder
biedt u dit aan. Wilt u gebruik
maken van alle bovenstaande
diensten van WonenPlus dan
is het nodig een aanvullend
abonnement (2e) te nemen van
10 euro per jaar. U bent er dan
van verzekerd dat u van alle

het lidmaatschap van WonenPlusVelsen en 7 euro per keer, contant
te betalen aan de vrijwilligster in
de bus. Er is altijd een vrijwilligster
die u kan helpen indien nodig. Het
is gezellig en makkelijk om zo uw
aankopen te doen. Vol is vol dus
wees er tijdig bij met opgeven.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Rotary Club Velsen
en Telstar organiseren
Midget Footgolftoernooi
Velsen-Zuid - Nog niet
eerder in de wereld vertoond: midget footgolf in
een voetbalstadion! Het is
het perfecte uitje aan het
begin van de vakantieperiode. Niet allen voor bedrijven, maar ook voor families of vriendengroepen. Actief, ontspannend
en ook nog voor het goede doel: het Midget Footgolf Tournament 2017 van
Telstar en Rotaryclub Velsen op 15 juli in het Rabobank IJmond Stadion.
Jarenlang heeft Rotaryclub
Velsen met veel succes de
Highland Games georganiseerd in het mooie park Velserbeek. Nu is het tijd voor
iets anders in een minstens
zo aansprekende omgeving:
Midget Footgolf in een echt
voetbalstadion. Twee uitgangspunten blijven hetzelfde: mannen- én vrouwenteams (gemixt kan ook) als
deelnemers en de opbrengst
bestemd voor goede doelen.
Wel zal de fysieke belasting
van het midgetgolf met de
voet aanzienlijk minder zijn
dan bij de Highland Games.
Op het hoofdveld van de Witte Leeuwen worden achttien
holes uitgezet. In de middencirkel geven fysiotherapeuten van CareworX, dat in het
stadion is gevestigd, voorlichting over hun activiteiten
en organiseren zij een spel
dat ook onderdeel is van het
toernooi. Dit gebeurt eveneens in het naast de Oosttribune gelegen leercentrum
van Playing for Success, een
programma van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk. Deze
stichting is een van de goede
doelen waarvoor Rotary Club
Velsen en Telstar het evenement organiseren. Het an-

Waardering
voor handhaving Velsen

AHA speelt nog één
keer ‘Niemandslied’
dere goede doel is de stichting Vienna (paardrijden voor
mensen met een beperking)
of de IJmuider Reddingsbrigade. De deelnemers kiezen
op het eind van de dag wie
van deze twee de helft van de
opbrengst krijgt.
Er kunnen maximaal 36 teams
meedoen aan het evenement.
Naast bedrijven, worden ook
families en vriendenteams
van harte uitgenodigd om
zich in te schrijven. Een team
bestaat uit vijf vrouwen en/
of mannen. Na het tournament, dat om 12 uur begint,
is er een buffet. Hier kunnen
ook mensen aanschuiven die
niet hebben deelgenomen
aan het Foot Golf. Muziek is
er van de regionaal bekende
tienkoppige band Full Count.
Om 21.00 uur is het evenement afgelopen.
Het publiek is welkom in het
stadion en kan vlak bij de
holes komen om de deelnemers aan te moedigen.
Voor meer informatie en
aanmelding: Wim Mastenbroek, tel 06-50697616, email w.mastenbroek@planet.
nl of Egbert Wilmink, tel 0613946067, e-mail egbert@
autobedrijfstormvogels.nl en
zie ook het Facebook-evenement RC Velsen Footgolf
Tournament 2017.

Meer weten over zorg?
Driehuis - Heeft u of iemand in uw omgeving zorg nodig? En
weet u niet wat de (on)mogelijkheden zijn en welke paden u
kunt belopen? Kom dan op vrijdag 16 juni naar de informatiebijeenkomst: Vind je weg in de zorg. De ZorgSpecialist organiseert deze informatiebijeenkomst voor iedereen die meer wil
weten over zorg.
Op 16 juni kunt u terecht met al uw vragen waar iedereen voor
kan komen te staan als er zorg nodig is. Hoe vraag je zorg aan,
wie regelt nu wat en hoe zit het met alle verschillende wetten.
Daarnaast wordt er informatie gegeven over kleinschalig wonen
en reizen voor mensen met dementie en hun naasten.
De informatiebijeenkomst is op vrijdag 16 juni van 10.00 tot
11.30 uur aan de Driehuizerkerkweg 48 in Driehuis. Aanmelden
via liza@dezorgspecialist.nl.

Driehuis - Het Velsense AHA-productions brengt
op vrijdag 23 juni haar muziektheatervoorstelling ‘Niemandslied’ voor de allerlaatste keer in het Ichthus Lyceum. Hiermee is AHA negen
maanden succesvol op tournee geweest in het land.
Begin deze maand was de
laatste voorstelling. Door de
vele enthousiaste reacties
van het publiek besloot AHA
een extra voorstelling te geven in haar thuishaven.
In het stuk treffen zes mensen elkaar in een wachtkamer, de deur zit op slot. Ze
voelen zich niemand. Een
stem (het zevende personage) vraagt ze om hun niemandslied. Ze hebben elkaar iets te vertellen, waarmee ze zichzelf en elkaar
verder helpen. Althans, dat
is de bedoeling... Tragiek
wordt met humor, scherpte

en kwetsbaarheid neergezet.
Een portie poëzie en geestige nuchterheid. Er zijn voelbare spanningen, geheimen
komen aan het licht en wellicht worden er vriendschappen gesloten. Gaat de deur
weer open?
U kunt nog één keer genieten van de herkenbare personages, die schrijfster Rebecca Bakker zo treffend heeft
neergezet. Zij heeft tevens de
regie voor haar rekening genomen. Alle Niemandsliederen zijn op onnavolgbare wijze op muziek gezet door Bas
Jongsma. De getalenteerde
spelers zijn: Elbert Kooy, Baris Kirik, Alma Wolfs, Arjan
Odijk, Quinten Nobbe, Mieke
Koers en Judy Kesnar.
Kaarten kosten 10 euro per
stuk en zijn te reserveren via
www.aha-productions.nl. De
voorstelling begint om 20.30
uur.

Ondernemers oordelen
gemiddeld over Velsen
Velsen – I & O Research heeft
op verzoek van de gemeente Velsen onderzoek gedaan
naar het ondernemersklimaat
in Velsen. Ruim 4.000 ondernemers kregen een uitnodiging, bijna 300 ondernemers
deden mee, een respons van
7,3 procent. Deze groep zou
representatief zijn voor de ondernemers in Velsen.
Velsen scoort gemiddeld, vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ondernemers zijn vooral tevreden over
de bereikbaarheid (per eigen vervoer) van hun onderneming. Ook blij zijn de ondernemers met de inspanning van de gemeente om
de regels te vereenvoudigen.
Het cijfer voor het ondernemersklimaat, een 6,7 is zelfs
iets hoger dan het gemid-

deld (een 6,4). Minder tevreden zijn de ondernemers over
de digitale faciliteiten van de
gemeente en het woon- en
leefklimaat, de omgeving dus.
Net als in andere gemeenten
werd ook een laag cijfer gegeven voor relatie-aspecten.
Verbeterpunten zijn de wensen en behoeften van ondernemers via het MKB meer betrekken bij de nieuwe Omgevingswet; verbetering van
de relatie tussen gemeente en ondernemers, slechts
een kwart van de ondernemers maakt gebruik van het
Ondernemersloket; ook willen
ondernemers een opener en
directer contact met de gemeente en meer mogelijkheden voor economische activiteiten in bestemmingsplannen.

Velsen – Handhaving kan
voor sommige burgers in Velsen wel eens een vervelend
bijsmaakje geven. Zeker als
het gaat om handhaving als
er geen bouwvergunning is
aangevraagd of als je als horeca-ondernemer net je café moet sluiten als het gezellig is. Maar handhaving betekent ook het leefbaar houden
van een gemeente voor alle
inwoners. De provincie heeft
geoordeeld dat het gemeentebestuur van Velsen zo goed
handhaaft dat de provincie
een stapje terug kan doen,
dat heet versoberd toezicht.
Een pluim op de hoed van de
gemeente, maar moet je daar
als inwoner ook blij mee zijn?
Zeker, want handhaven richt
zich op veel gebieden: zoals
(brand)veiligheid, het controleren van kinderopvang op
kwaliteit, veiligheid bij evenementen en bij kindermishandeling. De Verantwoordingsnota Toezicht, Handhaving en Veiligheid 2016 bewijst dat handhaving nodig
en nuttig is. Jaarlijks wordt
een programma gemaakt
met prioriteiten en wensen,
daarbij moeten altijd keuzes worden gemaakt. Zaken
met het grootste risico worden als eerste opgepakt, net
als handhavingsverzoeken
en klachten. In 2016 zijn die
allemaal behandeld of doorgespeeld richting buurtbemiddeling of ondergebracht
in een project. Vaak is alleen
een waarschuwing al voldoende voor verbetering van
de situatie. Daarnaast wordt
ook veel gecontroleerd bij
bouwprojecten. In 2016 waren 47 heel diverse klachten
over buren en woningcorporaties, minder dan vorige jaren. Het ging dan bijvoorbeeld over stank- of geluidsoverlast, schimmel, illegale bouwwerkzaamheden en
achterstallig onderhoud. In
alle gevallen werd de klacht
onderzocht en actie ondernomen.

Samenwerking
met Rijnland
Velsen – De gemeente gaat
meer samenwerken met Hoogheemraadschap Rijnland. Die
samenwerking richt zich vooral
op onzerzoeks- en uitvoeringsprojecten op het gebied van
klimaatadaptie, omgevingskwaliteit, waterveiligheid, waterketen, waterbewustzijn, informatiedeling en regelgeving.

26 15 juni 2017

Landskampioenschap
Regiokampioenen
bij LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - De finales van de landskampioenschappen voor Regiokampioenen worden in het weekeinde van 17 en 18 juni 2017
opnieuw gespeeld op de banen van tennisvereniging LTC
Groeneveen op het sportpark
Groeneveen in SantpoortNoord. In de categorieën Heren 17+, Dames 17+ en Gemengd 17+ zullen de beste zaterdagteams met elkaar
om de felbegeerde landstitel
strijden.
Na vijf jaar onder de naam
LTC Brederode deze kampioenschappen te hebben georganiseerd, gebeurt dat dit
jaar voor de eerste keer onder de nieuwe naam LTC
Groeneveen. In totaal dus
voor de zesde keer dat we
als organisator van de altijd
spannende finales tussen de
kampioenen van de vijf landelijke regio’s optreden.
Opnieuw heeft de KNTB haar
vertrouwen in onze club uitgesproken. En dus staat LTC

IJmuiden - Het zijn drukke tijden voor de Muziekvereniging IJmuider Harmonie.
Afgelopen zondag gaf de
Showband tijdens de Rabobank Fietsdag een mooi lang
optreden bij een van de opstappunten.
Het
IJHmusementsorkest
had een prachtig optreden bij Verzorgingstehuis
De Moerberg. Een leuk concert zo in de buitenlucht in
de avond. Onder leiding van
Theo Bleeker werden mooie
muzikale stukken ten gehore gebracht voor het enthousiaste publiek.
Aanstaande vrijdag loopt
de Showband net zoals in
IJmuiden de avondvierdaagse mee in Haarlem. Een
mooie opstap naar zondag in
Haarlem, waar de showband
haar nieuwe show zal presenteren op de Grote markt
in Haarlem tijdens de Mars
der Muzikanten rond 15.00
uur. Dirigent is Bob Kanne.
Vele showbands zullen daarbij aanwezig zijn.
Tijdens het dorpsfeest in Velsen-Noord wordt nog een

Groeneveen weer garant
voor een aantrekkelijk evenement met twee dagen toptennis van nationaal niveau.
Uit alle windstreken komen
de teams met hun supporters naar Santpoort toe. Alle
reden om dat weekend eens
naar sportpark Groeneveen
toe te gaan en van het spel
en de wedstrijden te genieten
of stiekem de kunst af te kijken en een paar dagen later
zelf in de praktijk proberen te
brengen.
De entree is gratis en de
kantine is open. Op zaterdag
worden de halve finales gespeeld, op zondag de finales,
gevolgd door de prijsuitreiking. Aanvang op beide dagen om 11.00 uur.
Indien de weersomstandigheden zodanig zijn, dat we in
de hal verder moeten spelen,
dan wordt uitgeweken naar
het Kennemer Sportcenter in
Haarlem.
Zie ook www.ltcgroeneveen.
nl.

Jubilarissen
Rode Kruis
IJmond
gehuldigd

Verhalenfestival op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zaterdagavond 24 en zondagmiddag
25 juni vindt weer het jaarlijkse Kennemer Verhalenfestival plaats in de Ruïne van
Brederode,
georganiseerd
door de Stichting Vertelkunst
Haarlem en omstreken m.m.v.
diverse geroutineerde verhalenvertellers en muzikanten.
Zaterdagavond is de Ruïne open vanaf 19.30 uur en
wordt het binnenstromend
publiek onthaald door de
muziek van de Trawanten van
Banjaert.
20.00 uur start de avond met
het verhaal ‘De vijvervrouw’
door de Haarlemse verhalenverteller Nico van den Raad.
Na een muzikale onderbreking door harpiste Yolanthe
Cornelisse vertelt Marjon Rekoert, eveneens uit Haarlem,
een verhaal uit de Decamerone.
Na de pauze wordt het publiek vergast op de door Piet
Paree geschreven en geregisseerde muzikale vertelvoorstelling ‘De vloek van
Brederode’, verteld, gespeeld

en gezongen door de Santpoortse verhalenverteller Piet
Paree, harpiste Yolanthe Cornelisse en de Trawanten van
Banjaert. Een verhaal rond de
bouw van kasteel Brederode
rond 1280.
De entree bedraagt 10 euro. Dat is inclusief een kopje koffie of thee. Reserveren
kan via www.hoenu.nl > regio Haarlem.
Zondagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur en nogmaals van
15.00 uur tot 16.00 uur is er
een verhalenprogramma voor
de hele familie, waarin de
Heemskerkse verhalenvertelster Henriëtte Dekkers en de
verhalenverteller uit Hoorn
Peter Besseling ridderverhalen brengen, voorafgegaan
en afgewisseld door de vrolijke muziek en zang van het
trio Kantado Festivalo.
De entree voor de Ruïne is
dan 5 euro 3 euro voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.
Reserveren zondagmiddag is
niet nodig.
Zie ook www.heerlijkheidbrederode.nl.

IJmond - Donderdagavond
8 juni werden vijf vrijwilligers van het Rode Kruis tijdens een gezellige avond in
Wereldrestaurant Beverhof
in Beverwijk, door voorzitter
Mees Hartveld in het zonnetje gezet.
De jubilarissen waren mevrouw Wil de Boer, Rachel Tierolf, Saskia Koot, José Ephraim en de heer Hans
Dirkse. Voor alle vijf jubilarissen had voorzitter Hartveld
een persoonlijk woord waarin
hij zijn waardering voor hun
vrijwilligerswerk uitsprak. Alle vijf jubilarissen zijn nu tien
jaar als vrijwilliger verbonden
aan het Rode Kruis en kregen
door de voorzitter van de afdeling IJmond de hierbij behoren versierselen netjes opgespeld en de officiële oorkonde en een welverdiend
fraai boeket bloemen overhandigd.
Ook werd afscheid genomen
van de heer Harry Lacroix die
als vrijwilliger van de afdeling
IJmond is gestopt, maar gelukkig wel als vrijwilliger in
de functie van Districtscoordinator Evenementenhulp
Kennemerland (DCE) aan het
Rode Kruis verbonden blijft.
Als blijk van waardering voor
het jarenlange en vele werk
voor, toen nog, de afdeling
Velsen verricht, ontving hij
een fraai in glaswerk uitgevoerde presse papier met de
beeltenis van Henri Dunant,
uit handen van de voorzitter.

Visdag langs het kanaal

prachtig optreden verzorgd.
De Seabreeze big band
treedt zondag op tijdens het
Havenfestival IJmond. Het
hoofdpodium zal rond 16.00
uur de plek zijn voor bigband
swing, onvervalste jazz en
geweldige solo’s van zangeres Emmy Groot en diverse
geweldige solisten. Dit alles
onder leiding van bigband
leider Sebastiaan Ohm.
Zie ook www.ijmuiderharmonie.nl of volg de muziekvereniging op Facebook.

Velsen-Zuid - Op zaterdag 17
juni gaan ongeveer 30 sportvissers met een handicap genieten van een visdag langs
het Noordzeekanaal. Ze doen
mee aan een viswedstrijd georganiseerd door Sportvisserij
MidWest Nederland.
Vissen lijkt zo vanzelfsprekend voor bijna twee miljoen
Nederlanders, maar voor een
kleine groep sportvissers is
dat absoluut niet zo. Zeker
langs de kust en in het zoute water zijn er weinig voorzieningen voor minervalide
sportvissers.
De commissie zeevissen van
Sportvisserij MidWest Nederland organiseert daarom jaarlijks een visdag voor
mindervaliden. Iedere deel-

Waterscouts op
Havenfestival
nemer maakt dan onder begeleiding kans op de vangst
van een zeevissoort zoals
bot, tong, zeebaars en wijting. Deze wedstrijd is mede
mogelijk gemaakt door Bakker Bertram, Hengelsport Rik,
Goedvolk Hengelsport en Café Kruiten. De wedstrijd duurt
van 10.00 uur tot 13.00 uur.

IJmuiden - De zeeverkenners van Nannie van der
Wiele zijn dit weekeinde met
leuke activiteiten aanwezig
op het Havenfestival. Vanaf
12.00 uur kan de jeugd een
rondje meezeilen. Op 16 september houdt de club een
open dag voor nieuwe leden.
www.nannievanderwiele.nl.
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Straatvoetbal
tijdens
Zomerfestival
IJmuiden - Zaterdag 22 juli zal het Zomerfestival een 5
versus 5 straatvoetbal toernooi voor de jeugd organiseren. De schoenen mogen
uit, want er wordt gespeeld
op zand. Je kunt je als team
gratis inschrijven, als je tussen de 6 en 13 jaar bent. Elk
team bestaat uit minimaal vijf
spelers (geen keeper) en een
teamleider. De dag wordt ingedeeld in twee poules, te
weten Poule A: 6 tot en met 9
jaar en Poule B: 10 tot en met
13 jaar. De start is om 10.00
uur en rond de klok van 16.00
uur zal de prijsuitreiking zijn.
Hiernaast zijn ook andere
voetbalgerelateerde spelletjes te spelen, waar iedereen
aan kan deelnemen. Inschrijven gaat in samenwerking
met Stormvogels. Je kunt je
team aanmelden via mail:
Jeugdactiviteiten@stormvogels.nl of bel/ app: Andrea
06-49816162 of Sandra 0620219803. Vermeld hierbij je
teamnaam, naam en leeftijd
van de spelers, e-mailadres
en telefoonnummer van de
contactpersoon. Inschrijven
kan tot en met zaterdag 15
juli.

Mooie Nel Cup
IJmuiden - Elk jaar strijden alle waterscoutinggroepen tijdens een zeilwedstrijd
van de regio Haarlem om de
Mooie Nel Cup. De Mooie
Nel Cup is dit weekend te bewonderen op de kraam van
Zeeverkennersgroep Nannie
van der Wiele tijdens het Havenfestival. De waterscouts
(10-15 jaar), Wilde Vaart leden (15-18 jaar) en loodsen/
leiding (18+) zeilden mee in
drie verschillende categorieen. De zeilboot van de waterscouts, met Wouter Brouwer
als bootsman, werd twee keer
eerste en twee keer tweede,
hierdoor werd hij overall eerste. De twee zeilboten van de
Wilde Vaart, met Sten en Max
Snikkenburg als bootsmannen, waren iets wisselvalliger, maar eindigden uiteindelijk als tweede en derde.
Tot slot zeilde Karina Brouwer, als bootsvrouw van de
loodsen/leiding zeilboot, met
drie keer eerste en een keer
tweede, ook naar de eerste plaats. Met alle zeilboten
in de prijzen betekende dat
Zeeverkennersgroep Nannie
van der Wiele ook de Mooie
Nel Cup wonnen. Dit is voor
het laatst in 1999 gebeurd.s

Eerste Senitoernooi in
eigen regio Dschen Dui
Regio - Na een lange voorbereiding was het zondag 11
juni zover voor Dschen Dui:
het eerste Seni festival in deze regio, in de OG Sporthal in
Haarlem-Noord.
Pencak Silat kent namelijk
een aantal onderdelen waarvan Seni er één is. Dit onderdeel kenmerkt zich door
de sierlijke bewegingen (wel
of niet op muziek) waarin de
verschillende gevechtstechnieken in een demo vorm uitgevoerd worden. Deze uitvoering wordt alleen of in een
groep gedaan, daarnaast zijn
de demo met of zonder wapens, denk hierbij aan Golok (kapmes), Toya (stok) en
Kipas (Waaier). Ook de demo’s zonder wapens had een
uniek karakter omdat deze
afgestemd kunnen worden
op verschillende dierenstijlen, waaronder de aap, slang
en tijger.
Met deze verscheidenheid

aan demo’s en stijlen was het
een feest (naast het lekkere
eten en de gezelligheid) om
elkaars demo’s te zien en een
bak aan inspiratie mee terug
te nemen naar de vereniging.
Met 20 deelnemers uit vijf
verschillende verenigingen
(zelfs een vereniging uit Berlijn) en ruim 30 verschillende demo’s en een bezoekers
aantal van rond de 50, kon
de organisatie stellen dat de
eerste opzet zeker geslaagd
is. Volgend jaar proberen ze
dit zeker weer en hopen dan
op meer deelnemers en bezoekers zodat het festival in
deze regio ook een begrip
wordt.
Dank gaat uit naar alle deelnemers, bezoekers, sponsoren en vrijwilligers, die dit
unieke evenement hebben
mogelijk gemaakt.
Voor een leuke impressie zie
facebook seni festival Haarlem of: www.dschendui.nl.

Nog loterijprijzen
over van de Vissenloop
IJmuiden - Wie nog een lotnummer overheeft na deelname aan de Vissenloop doet
er goed aan hier te checken
of er misschien toch een prijs
is gevallen op het nummer.
Want er zijn nog een aantal
prijzen niet opgehaald.
De gelukkigen kunnen contact opnemen via e-mail:
maaike@vissenloopijmuiden.
nl.
Het gaat om de volgende lotnummers en prijzen:
000024: 2 tickets TwoGenerations Beach edition; 000112
Bloomonkaartje (3); 000145
handtasje (1); 000372 Clutch; 000659 Televisie EP:Tol;
000697 Kinderklok; 000716
Gezinszak friet (3); 000795
Cadeaubon Bij Bo; 000805
Nagelriem-olie
en
pen;

000827 voetbal + hesje (3);
000850 zangworkshop voor
vier personen; 000888 fles
Santpoorts bier + CD Alle Tijd
(7); 000889 Bloomonkaartje
(19); 001039 Bloomonkaartje
(15); 001365 voetbalschoenen, blauw; 001383 Boekenpakket (3); 001479 Cadeaubon Visser (1); 001488
Schoonheidsbehandeling K.
Kieftenbelt; 001502 Vrijkaart
Pieter Vermeulen Museum (7); 001610 Cadeaubon
Visser (8); 002678 Bloomonkaartje (1); 002719 voetbal
+ hesje (4); 002988 Boekenpakket (1); 003000 Bloomonkaartje (14); 003049 Cadeaubon Visser (2); 003099
Bloomonkaartje (10); 003126
fles Santpoorts bier + CD Alle Tijd (3).

Santpoort-Noord - Vorige
week donderdag vond de officiële opening plaats van de
achtste beeldententoonstelling die gedurende de zomermaanden in de parkachtige tuin van het landgoed te
bezichtigen is.
Bernard Lensink, General
Manager van Duin & Kruidberg, prees de weergoden
dat de opening onder een
stralend zonnetje kon plaatsvinden. ,,Ook tijdens de Pinksterjaarmarkt troffen we het
geweldig met het weer, maar
de afgelopen dagen heeft de
storm behoorlijk huisgehouden in het park en moesten
we flink aan de slag om alle
afgewaaide takken en bladeren voor de opening van de
expositie weer op te ruimen.
En we hebben niet alleen
kunst in de tuin, maar ook in
het hotel is veel kunst aanwezig dat door de vroegere
eigenaren, de familie Cremer,
destijds is verzameld’’.
Eva Mendes van EVA Artproductions Foundation, organisatrice van deze jaarlijkse expositie, benadrukte nog
eens het belang van kunst:

,,Kunst is er voor iedereen
en verbindt landen en mensen. Kunst verrijkt het leven.
Het is mooi om op een tentoonstelling naar kunst te kijken, maar nog mooier is om
het in eigen bezit te hebben
want dan geniet u er dagelijks van.’’
De acht exposanten zorgen
met hun werk voor een grote
verscheidenheid aan kunstuitingen in de tuin van het
landgoed waaronder bronzen beelden, metalen werkstukken en sculpturen van
staal.
De officiële openingshandeling werd verricht door burgemeester Frank Dales die,
samen met Eva Mendes, bij
het grote terras een bronzen
beeld onthulde in de vorm
van een stier. Alle geëxposeerde kunstwerken staan,
fraai samengevat, in een brochure van 60 pagina’s die in
samenwerking met Landgoed Duin & Kruidberg tot
stand kon worden gebracht.
Hierin staan tevens uitgebreide beschrijvingen over
de deelnemende kunstenaars en over hun werk.

50 Badmintonners
fietsen voor clubkas
IJmond - Afgelopen zondag deden ruim 50 deelnemers namens Badmintonclub
IJmond mee aan de Rabobank Fietsdag. Er was gekozen voor het rondje zuid, dat
voerde over het mooie fietspad door de Heerenduinen,
de stempelpost bij de Ruïne van Brederode en over
de Slaperdijk naar de stempelpost bij Boerderij Zorgvrij. Hier kon op vertoon van
de inschrijfkaart een softijsje
worden gehaald, dat op deze zonnige dag goed smaakte. Verder ging het door re-

creatiegebied Spaarnwoude, waar BC IJmond even van
de route afweek om bij de
klimmuur een picknickstop
te houden. Het laatste deel
voerde door het recreatieschap via Beeckestijn terug
naar het Rabobank IJmond
Stadion, waar alle formulieren werden ingeleverd. Dit
leverde de vereniging 500
euro op, geschonken door
Rabobank IJmond. Iedereen
was het erover eens dat volgend jaar voor de vierde keer
zal worden deelgenomen aan
deze gezellige fietstocht!
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Kom naar het
Havenfestival IJmond!
Na een jaar van afwezigheid is het
weer zover: in het weekend van 17
en 18 juni kunnen jong en oud genieten van het Havenfestival. Het
thema is Rauw aan Zee. De locatie is als vanouds de Trawlerkade in IJmuiden. Vanuit de kade
kun je een rondvaart maken. Ook
is het mogelijk een rondleiding
te krijgen op bijzondere schepen
en boorplatformen, zoals Het Nijlpaard en de Paragon 643.

Bezoek ook de zeecontainer ‘Rauw
aan Zee’. Hier kun je een webvideo
bekijken, die het bijzondere, rauwe karakter van IJmuiden belicht.
Verder kunnen bezoekers er gratis
mooie ansichtkaarten versturen.
Laat de auto thuis
Zorg dat je bij dit gratis toegankelijk
festival bent, maar wees verstandig
en kom op de ﬁets of met het openbaar vervoer. De Trawlerkade en de
direct aanliggende zijstraten worden namelijk vanaf 10.30 uur afgesloten voor auto- en ﬁetsverkeer, zodat publiek volop kan genieten van

alle activiteiten. Parkeren is wel mogelijk, maar alleen in het Middenhavengebied. Volg hiervoor de bebording. Er wordt ook een grote ﬁetsenstalling geopend bij onderzoeksinstituut Wageningen Imares, waar tegen
kleine vergoeding de ﬁets geparkeerd
kan worden. Met het OV kom je er gemakkelijk door de Connexxion bus
74, 75 en 82 te pakken.
Meer informatie
Alle informatie over het aantrekkelijke programma van het Havenfestival vind je op www.havenfestivalijmond.nl. Volg @havenfestival op
Twitter voor actuele wetenswaardigheden.
Velsen is een van de hoofdsponsors
van het festival. De gemeente is overtuigd van de schoonheid van IJmuiden en wil dit graag uitdragen: ‘Beleef
IJmuiden Rauw aan Zee!’. Volg de pagina facebook.com/rauwaanzee voor
foto’s en informatie of neem een kijkje op www.ijmuidenaanzee.nl voor
alle andere toeristische mogelijkheden in IJmuiden.

Bouwkavels opgeleverd
Donderdag 8 juni jl. kwam wethouder Ronald Vennik een kijkje nemen bij de kavels van Robin
en Nathalie van Schooten en Jeroen Pieters en Fiona van Someren aan het Snippenbos.

In maart 2016 ging de verkoop van

de bouwkavels in IJmuiden van
start. Inmiddels zijn de gronden
bouwrijp gemaakt en zijn de rooilijnen uitgezet. De eerste toekomstige bewoners kunnen aan de slag.
Zij schreven zich in voor het project Pionieren in IJmuiden. (foto:
Ko van Leeuwen)

Uit het college

Onderzoek leefbaarheid
Hoe fijn is het om in Velsen te wonen? Zorgt de gemeente goed voor
uw leef-en woonomgeving. Wat kan
er beter? Dat willen we graag weten. Een grote groep inwoners krijgt
binnenkort een uitnodiging om daar
een vragenlijst over in te vullen.

Doe mee
Om in te spelen op uw wensen, is het
belangrijk dat u meedoet aan de enquête. De deelnemers zijn willekeu-

rig gekozen; het is een steekproef. Half
juni krijgen ze een brief in de bus met
uitleg over hoe alles in zijn werk gaat.
Met behulp van de resultaten gaat de
gemeente, samen met iedereen die
daarbij een rol wil spelen, aan de slag
om het wonen en leven nog prettiger te
maken. Velsen voert dit onderzoek samen uit met Beverwijk en Heemsterk.
De IJmond wordt daarbij ondersteund
door Onderzoeksbureau Companen
uit Arnhem.

• Verkeerskundig
adviesbureau
DTV Consultants heeft een studie
gedaan naar de verkeersveiligheid
op de P.J. Troelstraweg in IJmuiden. Er zijn geen grote problemen
vastgesteld, er worden een aantal
aanbevelingen gedaan om de verkeersveiligheid verder te vergroten, en enkele verbeteringen zijn
al uitgevoerd.

• De burgemeester van Velsen heeft
beleidsregels Handhaving drugs
in woningen en lokalen 2017 opgesteld. Hierin staat hoe de burgemeester optreedt als er in Velsen
harddrugs, softdrugs of hennepplantages worden aangetroﬀen.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Carrousel woensdag 21 juni 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De
vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via http://raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig
aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee
weken later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden voor de Carrousel kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
1. Bestemmingsplan ‘Duingebied’. Dit bestemmingsplan vervangt het
huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van
enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41
reacties zijn ontvangen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel Middenduinerweg 89 (Ekogrön) en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan op enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41
maakt echter geen deel meer uit van het bestemmingsplan en hierop is de
plangrens aangepast. Raadzaal 19.30 tot 21.00 uur.
2. Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing
aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen. Het bestuur van de
Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het
stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op
basis van de stukken en gelezen de rapportage van het Adviesbureau voor
Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat het vereiste aantal leerlingen om een school te kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen de termijn van 5 jaar worden gehaald . De aanvraag wordt niet ingewilligd en komt

op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor 1 augustus 2017
dit Overzicht van Scholen vast, waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat. Schoonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur.
3. Subsidieverordening en naamgeving Winkelfonds Velsen. De raad
heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze
visie te realiseren zijn er voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker en compacter te maken. Zo heeft de raad
eerder ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds. Het fonds stimuleert winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra.
De raad wordt gevraagd om de naam van het Verhuis- en gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad wordt tevens voorgesteld om de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen. Rooswijkzaal 19.30 tot 21.00 uur.
4. Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK! In maart 2015 heeft
de gemeenteraad besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw
voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is
onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan
worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt de raad voorgesteld om in
te stemmen een kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel. Raadzaal 21.30 tot 23.00 uur.
5. Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’.
De nieuwe eigenaar van het voormalige perceel van Groenrijk aan de Biezenweg 70 wil op het perceel een landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument Nieuw Groenrijk opgesteld en in
maart is er een inloopavond gehouden. De ingediende reacties hebben geen
aanleiding gegeven om het (concept)startdocument te wijzigen. De raad
wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van de bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel naar wonen, door het startdocument en de
participatienota vast te stellen. Schoonenbergzaal 21.30 tot 23.00 uur.
6. Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen. Elk jaar legt het
college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4
mln positief, onder andere door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn. Het positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein (€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2
mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln) wordt
toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen. Rooswijkzaal 21.30 tot 23.00 uur.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
Carrousel Perspectiefnota 2017

ding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.

Datum: 22 juni.
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur.

Agenda

U bent van harte welkom de raadsbrede sessie over de Perspectiefnota
2017 bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen
via raad.velsen.nl en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of
te beluisteren.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden voor de Carrousel kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermel-

De Perspectiefnota 2017. In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de
plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting deﬁnitief vast. Het college stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve. Met deze middelen
wordt verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven daarvoor zijn: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport,
Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid.
De raad bespreekt de perspectiefnota in deze raadsbrede sessie en stelt deze
vast in de raadsvergadering van 6 juli 2017.

Genomen besluiten in raadsvergadering 1 juni 2017
Project Snippergroen. Op verzoek van de raad is het project Snippergroen
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli.
Verkeersstructuur centrum IJmuiden. De wijzigingen in de verkeersstructuur van het centrum IJmuiden is vastgesteld: Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie 30 km/uur handhaven, Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur, Oosterduinplein:
blokkade voor autoverkeer opheﬀen, 30 km/uur verbinding maken met Oosterduinweg en Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren
ten zuiden van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur. Met
een motie verzoekt de gehele raad het college om het Kruispunt Willebrordstraat/Briniostraat/De Noostraat dusdanig aan te passen dat al het verkeer
op het kruispunt veilig en met soepele doorstroming zonder lange wachttijden zal worden afgehandeld.
Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009. De raad heeft de wijziging in de Afvalstoﬀenverordening 2009 vastgesteld. Een verzamelcontainer dient voldoende vaak geleegd te worden zodat de container altijd voor een

daartoe aangewezen huishouden beschikbaar is en door dat huishouden gebruikt kan worden. Een minicontainer voor het restafval wordt tenminste
éénmaal per vier weken geleegd.
Algemene subsidieverordening Velsen 2017. De algemene subsidieverordening Velsen 2017 is vastgesteld. Met een door de gehele raad aangenomen motie verzoekt de raad het college om via internet de aanvraag van subsidie te vergemakkelijken door het aanbieden van ondersteunende digitale formulieren ter onderbouwing van een subsidieaanvraag.
Motie vreemd aan de orde van de dag: Evenemententop. In deze motie
verzoekt de raad het college om in verregaande samenwerking met de vrijwillige evenementenorganisaties in de gemeente Velsen te komen tot de organisatie van een evenemententop. Deze evenemententop als doelstelling te geven: kennisdeling en samenwerking tussen de vrijwillige evenementenorganisaties onderling en met de gemeente te bevorderen. De resultaten terug te
koppelen aan de gemeenteraad.

Inkoopbeleid Velsen 2017
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen heeft in
zijn vergadering van 24 januari
2017 besloten:

- het inkoopbeleid 2017 vast te stellen en met ingang van 1 januari
2017 toe te passen op alle aanbestedingen voor werken, diensten en le-

veringen;
- het inkoopbeleid 2015 per die datum in te trekken.
Inwerkingtreding
Het inkoopbeleid is 1 januari 2017 in
werking getreden.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl

Toelichting
Het college heeft het inkoopbeleid
2017 vastgesteld. Dit was nodig vanwege wijziging van de aanbestedingswet 2012. Naar aanleiding van
de wetswijziging diende het college het bestaande inkoopbeleid technisch te wijzigen en opnieuw vast te
stellen.

Nota Dierenwelzijn Velsen 2017-2020
De raad van Velsen heeft in zijn
vergadering van 11 mei 2017 besloten:

- de Nota Dierenwelzijn Velsen

2017-2020 vast te stellen;
Inwerkingtreding
Deze verordening is op 11 mei 2017
in werking getreden.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt

ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 3 juni 2017
tot en met 9 juni 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willemsbeekweg 33, verbouwen bovenwoning tot twee appartementen
(06/06/2017) 14711-2017;
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke
kantoorunits (07/06/2017) 162842017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, verkleinen erker (wijziging verleende vergunning
23204-2016) (06/06/2017) 147262017;
Schaepmanlaan 3, plaatsen dakopbouw (07/06/2017) 14945-2017.

14775-2017
Velserbroek
Dotterbloem 25, kappen
(08/06/2017) 15058-2017.

boom

Santpoort-Noord
Rijksweg ong. (t.h.v. nr. 236), legaliseren twee draaihekken (09/06/2017)
15202-2017;
Terrasweg 64, plaatsen dakkapel
(09/06/2017) 15199-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Velsen-Zuid
Torenstraat 3, plaatsen berging en wijzigen gebruik naar tuin (06/06/2017)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9

voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is
tussen haakjes vermeld.

Eksterlaan 22, verbouw woning
(12/06/2017) 12122-2017.

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen
zij op de volgende aanvragen dienen
te beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Trompstraat 79, plaatsen dakopbouw
(12/06/2017) 7594-2017
Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, wijziging gebruik
als sportschool (13/06/2017) 106212017
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten een rijhal
met binnenbak (13/06/2017) 79442017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Julianakade 78, verhogen kap woning (8/06/2017) 7741-2017;
Eksterlaan 18, verbouw woning
(12/06/2017) 11882-2017;

Driehuis
Valeriuslaan 84, plaatsen dakopbouw en brandveilig gebruik van
kinderdagverblijf
(12/06/2017)
32802017.
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/Laaglandersluisweg ong., verlengen tijdelijke plaatsing 150 kV hoogspanningsverbinding (07/06/2017) 5333-2017.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 45, interne verbouwing (12/06/2017) 12428-2017.

Velserbroek
Langemaad 11, plaatsen van een
dakkapel (09/06/2017) 10876-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velserbroek
Velserbroekloop op 7 juli 2017 van
18.30 tot 21.00 uur, (06/06/2017)
12083-2017.
Velsen-Zuid
Jaarmarkt met kindervrijmarkt op
30 september 2017 van 9.00 uur tot
16.00 uur, (07/06/2017) 11501-2017.

