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Iedere week
in deze krant:

Jan Campertschool en
Surfrider ruimen strand op
IJmuiden aan Zee - Na de
aandacht voor het belang
van een schone zee in de
klas deden de groepen 5
van de Jan Campertschool
vorige week vrijdag mee
aan de Beach Clean Up.
Met 35 kinderen en tien volwassenen werd het strand
ter hoogte van IJmuiderslag
schoongemaakt.
De Beach Clean Up is een initiatief van Surfrider Foundation Europe en is één van bijna
duizend schoonmaakacties die

Gasexplosie
in IJmuiden
IJmuiden - De politie verdenkt
een 64-jarige IJmuidenaar van
het bewust veroorzaken van een
gasexplosie in zijn woning in de
De Ruijterstraat. Zondagmiddag
vond omstreeks 15.45 uur een
hevige explosie plaats, waarna brand uitbrak. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Buurtbewoners zijn echter hevig geschrokken door het
incident. De explosie blies een
deel van de gevel uit de duplexwoning. Nadat de brand was geblust, werd besloten om de woning direct te slopen.

tussen 22 en 25 maart wereldwijd zijn gehouden.
Surfrider Foundation Europe strijdt sinds 1990 voor bescherming en behoud van de
kust, de oceaan, de golven en
haar gebruikers. Ieder jaar organiseert Surfrider in het eerste weekeinde van de lente
met vrijwilligers schoonmaakacties van de stranden. Dit
jaar dus met de Jan Campertschool!
Meester Rob, juf Bianca en
lokale initiatiefnemer Marcel Makken namens Surfrider
hebben enthousiast de handen ineengeslagen voor de or-

ganisatie. ,,Het was voor ons
een mooie mogelijkheid om
een steentje bij te dragen voor
een schoon strand en zee en
tegelijk een leuk en leerzaam
onderwerp in de klas’’, aldus
meester Rob.
Ook de kinderen waren op de
zonovergoten dag dolenthousiast. ,Dit is goed voor de natuur en natuurlijk veel leuker
dan school!’’
Uiteindelijk werden zo’n 15
zakken vol zwerfvuil met vereende krachten naar boven
gesleept, waar namens de Gemeente Velsen een wagen
klaarstond om het op te halen.

5 stuks

10.-

lavendel
Volle, bloeiende plant.
Diverse soorten.
Potmaat ø 12 cm. 2.19
praxis beverwijk m&t,
Spoorsingel 7, Beverwijk
praxis velserbroek,
Meubelmakerstraat 7, Velserbroek

Informatie
van de gemeente
Velsen

Verenigingen en
stichtingen samen
in gesprek over
sponsoring tijdens
Lenteborrel.
Zie artikel elders in deze uitgave.

trap gratis gelegd

DEZE WEEK

Deze week:

EvEn voorstEllEn

Surf ook eens naar

www.hofgeest.nl

Zijkanaal-C weg 6, Spaarndam
Tel. 023 - 537 70 30 • www.brincker.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2012

Zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Donderdag 17 mei t/m maandag 28 mei 2012

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Paastentoonstelling
in Museum Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht
als kunstenaar in deze wereld
heb ik volbracht. Maar mijn talent neem ik mee in eeuwigheid, terug naar mijn schepper… Want Hij is het, die mij beoordeelt.’ Het zijn woorden van
de bekende en gepassioneerde
kunstenaar Jan Makkes, overleden in 1999. Hij liet een veelzijdige en een omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden,
oude dorpjes, kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten en de door hem zo geliefde bloemen. Een deel van
deze indrukwekkende collectie
zal tijdens een drietal tentoonstellingen te zien zijn in de Museumboerderij Jan Makkes. Die
museumboerderij ademt nog
steeds de sfeer van Makkes.
Aan de muren hangen schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen met de groten der aarde. Makkes was ver buiten onze grenzen bijzonder geliefd en
werd alom gerespecteerd. Zo
ging hij in zijn bewogen en bevlogen leven op audiëntie bij de
Paus en had hij een indringende ontmoeting met onder andere de voormalige president
van de Sovjet-Unie, Michael

Gorbatsjov en ook met John F.
Kennedy. Makkes hield van reizen en haalde hier ook zijn inspiratie uit. Hoewel hij ook vaak
schilderde in zijn geliefde haven van IJmuiden. Hij vloog naar
de mooiste streken in de wereld
om deze vast te leggen op het
witte doek. Befaamd zijn ook de
bloemstillevens die Dries van
Agt ‘fonteinen van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ heet dan ook de tijdens de
tentoonstellingen vertoonde video-presentatie over Makkes
zijn leven en werken. Tevens is
het boek ‘Jan Makkes… een gedreven kunstenaar’ te koop in
de Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek, telefoon 0235376227.
Ga genieten van het werk vol
passie en mystiek van deze kunstenaar! De paastentoonstelling
is van zaterdag 31 maart tot en
met zondag 15 april van 11.00
tot 18.00 uur te zien in de Museumboerderij Jan Makkes aan
de Hofgeesterweg 22a in Velservroek (buiten exposities alleen op afspraak). Zie ook www.
museumboerderij-janmakkes.nl

Trimhockeytoernooi met
Tom en Youp van ‘t Hek
Driehuis - Op maandag 2 april
organiseren de trimmers van
hockeyclub Strawberries samen
met Haarlem4Metakids het derde Metakids minitrimhockeytoernooi. Speciale gasten zijn Tom en
Youp van ‘t Hek. De wethouder
van sport van de gemeente Velsen, Annette Baerveldt, zal tevens
acte de présence geven. De opbrengst van het hockeytoernooi
komt ten goede aan Stichting
Metakids. De organisatie zet zich
in voor kinderen met een stofwisselingsziekte.
In ons land worden elk jaar 800
kinderen met een levensbedreigende stofwisselingsziekte geboren. Voor de meeste stofwisselingsziekten is nog geen behan-

deling. Veel van deze kinderen
verliezen steeds meer vaardigheden en hebben vaak lichamelijke
en geestelijke beperkingen. Meer
dan de helft van alle kinderen met
een stofwisselingsziekte overlijdt
voor hun achttiende verjaardag.
Stichting Metakids zet zich in
voor al deze kinderen door stofwisselingsziekten onder de aandacht te brengen en door zoveel
mogelijk geld op te halen voor
onderzoek in de academische
medische centra.
Onder de paraplu van Stichting
Metakids coördineert Haarlem4Metakids sinds 2011 in de omgeving van Haarlem de Metakidsactiviteiten. Zie ook www.
haarlem4metakids.nl.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Voorjaarsschoonmaak voor de gevel
IJmuiden - Er komt weer
meer zonneschijn, en de dagen worden langer. Fietsen,
wandelen, luieren en naar
het strand. Maar ook zorgen
de lentekriebels er voor dat
we beginnen met schoonmaak en onderhoud.
Bij IJmond Gevelreiniging hebben ze die prikkel natuurlijk het
hele jaar door. Het aangezicht
van het huis ligt veel mensen
na aan het hart. De tuinen worden aangepakt, de kozijnen geschilderd en de ramen gelapt.
De gevelsteen komt er echter
veelal het slechtst vanaf.
Toch is ook hier voorkomen beter dan genezen. Vocht is de
grootste vijand, en zorgt voor
aangroei van algen, schimmels
en korstmossen. Door toenemende poreusheid komt daarbij nog vuilafzetting die na verloop van tijd zeer hardnekkig
wordt. Het voegwerk wordt fragiel en brokkelt af. Vochtdoorslag zorgt er ook nog eens
voor dat ongedierte tussen de
spouw een aantrekkelijk klimaat aantreft. Natuurlijk kan
IJmond Gevelreiniging zwaarder vervuilde gevels schoonstralen. Soms moet dan het
voegwerk ook meteen gedaan
worden maar reinigen volstaat
meestal. Zo nodig verzorgen zij
het voegwerk ook. Zo kunnen
ze iedere voegstijl aanbrengen,
waaronder ook de klassieke
knipvoeg. Gevels die licht vervuild zijn, worden gereinigd met
met de stoomreiniger, waarbij de druk aangepast wordt.
Daarna komt eigenlijk het be-

langrijkste aan bod. Vochtwering. IJmond Gevelreiniging impregneert de gevel met hoogwaardige impregneermiddelen.
Ze laten de poriën van de steen
vollopen met de daarvoor geschikte soort. Na een paar dagen droogtijd is de werking optimaal. Het parelende effect,
net als bij de auto die net in de
was gezet is, kan waargenomen
worden. Het mooie van de moderne middelen is, dat de gevelsteen blijft uitademen. Dat
kun je dan weer vergelijken
met de Gore-Tex textiel soorten waar schoenen en jassen
van gemaakt worden. Comfort
in optima forma. Denk ook aan
uw (relatief) nieuwe huis. Als
de gevel het bouwvocht kwijt
is, dan kan er geïmpregneerd
worden. De werking is ongeveer 10 jaar.
Bel voor een vrijblijvende offerte met 06-12120370, of stuur
een e-mail naar info@ijmondgevelreiniging.nl.

CDA wil
agrarische
bedrijven als
groenhouders

‘Jouw Velsen’ over
Telstar en comazuipen
Velsen – Jongeren en politiek bij elkaar brengen, dat
is een uitgangspunt van het
John van Dijk Fonds, dat
na de vroege dood van gemeenteraadslid John van
Dijk is opgericht. Vorige
week woensdag was de finale-avond van het het project Jouw Velsen, waarbij
vier scholen uit Velsen het
met een debat tegen elkaar
opnamen. Het fonds organiseert politieke activiteiten en projecten voor jongeren.
Woensdagavond zaten de vier
teams, ondersteund door een
gemeenteraadslid, als ware
politici in de raadzaal. Er waren vier onderwerpen waarop
de teams zich hadden voorbereid. Maar pas op het allerlaatste moment maakte burgemeester Weerwind bekend

Zoek de 10 verschillen
voorjaar. drukte in de bouw

Oplossing elders in de krant

of de teams voor- of tegenstander van de stelling waren.
Dus was het af en toe even
zoeken naar woorden of motivatie. Maar toch werd er vaak
scherp en met humor op elkaar gereageerd, net zoals tijdens politieke debatten. Vooral de stelling of Velsen zonder
Telstar kan werd met scherpte besproken. Enkele kreten:
Vellesan: ‘Vrouwenvoetbal is
sexy.’ Felisenum: ‘We dwalen
af.’ En even later: ‘De gezelligheid van Telstar steekt in het
comazuipen’ (met een verwijzing naar het vorige onderwerp). Ichthus: ‘Dat is het gevoel van saamhorigheid’. En
daarop het Felisenum weer:
‘Dat is de wanhoop. Alleen in
het uitvak is het gezellig.’ Behoorlijk cru dus, die uitspraken van de jongeren. Maar laten we niet vergeten dat deze
stelling fictief was. Wethouder
Wim Westerman vindt dit ware woordcultuur en adviseerde de gemeenteraad dit over
te nemen.
Voorafgaand aan de finaleavond hebben scholen wel 40
filmpjes ingestuurd over actuele onderwerpen. Deze zijn
beoordeeld in verschillende
voorrondes.
Uiteindelijk zijn vier teams
overgebleven om hun onderwerp op de finale-avond
te presenteren. Door stageweken had het team van het
Technisch College zich niet zo
goed kunnen voorbereiden.
Maar dankzij hun goede filmpje over vuurwerk werden zij
toch tweede. Derde werd het
Ichthus, mede door hun correcte manier van debatteren.
Vierde werd het Vellesan College, ondanks hun korte, maar
krachtige film en goede debat.
Daarmee werd het Felisenum
eerste. Het team met Eric, Yannick, Maurice en Ludovic uit
klas 4d kreeg de wisselbeker
overhandigd door mevrouw
Post, de moeder van John van
Dijk. De hele klas mag als winnaars een uurtje naar de echte sneeuw in SnowPlanet. (Karin Dekkers)

Santpoort-Zuid – Het CDA heeft
stelling genomen in het bestemmingsplan Santpoort-Zuid: De
Leck en de Bergen. Zij willen dat
het groene weidegebied langs de
grens met Haarlem en Bloemendaal niet wordt volgebouwd: ,,Belangrijk is dat de landelijke uitstraling en het prachtige open weidegebeid behouden blijven. Als
hier eenmaal woningbouw komt,
is verstedelijking niet meer tegen
te houden. Daarom willen wij een
agrarische bestemming voor deze
gebieden langs de Wüstelaan en
achter de Van Dalenlaan.’’ Daarbij
verwijst raadslid Gert Jan van der
Hulst naar de ontwikkelingen op
het groene gebied langs de Wustelaan waar bedrijfsgebouwen zijn
opgesplitst in woningen en waar
het caravanopslagterrein een
woonbestemming heeft gekregen. Het wachten is nu op plannen
van Pré Wonen. Verderop is Spaarneberg gerealiseerd. ,,Geleidelijk
aan verandert de landschappelijke inrichting, want ook het weiland achter de Van Dalenlaan, ter
hoogte van nummer 120 en 122,
heeft reeds voor een groot gedeelte de bestemming wonen. En in
het gebied achter de sportvelden
van Terrasvogels waren meerdere agrarische bedrijven gevestigd
die nu allemaal zijn verdwenen. Er
staan nu diverse woningen zonder
agrarische binding.’’ Het CDA wil
daarom dat een nieuw te bouwen
boerderij ter hoogte van de Litslaan/ Van Dalenlaan zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd.
,,Gedurende de laatste decennia
zijn acht tot tien agrarische bedrijven verdwenen. Door het behoud
en vestiging van agrarische bedrijven wordt voor de toekomst voorkomen dat het huidige resterende
prachtige weidegebied zal kunnen
verstedelijken. Zij vormen de barrière voor het vrijelijk bouwen van
huizen, zeker nu het gebied niet
langer aangewezen is als ecologische hoofdstructuur. Het gebied
verdient het om bij de les te blijven
en een onafgebroken inzet voor de
meer dan 130 volkstuinders. Het
CDA gaat voor behoud van het
huidige beeld: weidegebied met
koeien, schapen enpaarden. Daar
waar men kan genieten van een
mooie omgeving in plaats van mogelijk boogde bouwlocaties in dit
prachtige gebied tussen Santpoort
en Haarlem.

Bouwbesluit
Velsen - Het nieuwe Bouwbesluit
2012 wordt duidelijker, beter leesbaar en eenduidiger. De rijksoverheid heeft een nieuwe versie voorbereid. Vooral op het gebied van
bouwtechnische eisen wordt het
Bouwbesluit beter leesbaar. Het
Bouwbesluit 2012 zal het Bouwbesluit 2003 vervangen en het Besluit
Brandveilig Gebruik Bouwwerken.
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alleen op afspraak www.museumboerderij-janmakkes.nl.
Filmvertoning ‘Il Vangelo
Secondo Matteo’ in de benedenzaal van het Parochiecentrum, Frans Netscherlaan 12
Santpoort-Noord. Aanvang
19.30 uur.
Ledenvergadering Historische Kring Velsen in Woonzorgcomplex De Hofstede in
Velserbroek. Aanvang 20.00
uur, zaal op 19.30 uur.

Donderdag 29 maart
Meezingen met de MarcusPassie in de Fonteinkerk, Schoterweg 14 Haarlem.
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Beginners’. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: La Boutique
Fantastique. 20.30 uur. Toegang 20,-. Café: Colt Nevada. 22.30 uur. Toegang gratis.
Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,- gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 30 maart
Bingoavond bij OBS De
Vuurtoren,
Koningsplein
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
COV IJmuiden zingt Matthaus Passion in de Nieuwe kerk
in IJmuiden. Aanvang 19.30
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Sportgala.
Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Rob Acda Award finale. 20.00 uur.
Toegang 7,50. Café: Rina
Mushonga. 22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 31 maart
Survivaldag bij Scoutinggroep de IJmondtrekkers,
Heerenduinweg in IJmuiden.
In gesprek met Alexander
Pechtold in De Toneelschuur
in Haarlem. Aanvang 10.00
uur. Aansluitend om 14.30
uur een lezing over zijn nieuwe boek.
Opening schildereienexpositie van en door Bea Versteege
in Huis ter Hagen. Van 10.00
tot 13.00 uur.
Expositie schilderijen Jan
Makkes, Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities
alleen op afspraak www.museumboerderij-janmakkes.nl.
Open tennisdag bij LTC Brederode, park Groeneveen,
Kerkpad 61 Santpoort-Noord.
Aanvang 12.00 uur.
Stilte-dag in Veertigdagentijd van 13.00 tot 19.30 uur in
de Dorpskerk in SantpoortNoord.
Palmpaasstokken maken in
De Bolder, Bloemstraat 124
IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00
uur.
Vesper in De Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 67 Santpoort-Noord. Aanvang 19.00

uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Hans Visser
World Photo Concert. Aanvang 20.30 uur.
Optreden Rebellies in de
Zeewegbar aan de Zeeweg in
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Bombay Show
Pig + Shaking Goodspeed.
20.30 uur. Toegang 10,-. Dommelsch zaal: Zer00’s Heroes.
23.00 uur. Toegang 10,-. Café: Teletextile. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 1 april
Lezing door drs. Bernadette Boom-Sicking in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Thema: ‘Karma en levenslot’.
Aanvang 10.30 uur. Toegang
gratis.
Expositie schilderijen Jan
Makkes, Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities
alleen op afspraak www.museumboerderij-janmakkes.nl.
Veerpont De Opstapper
over Zijkanaal C gaat weer in
de vaart. Tot en met 30 september van 11.00 tot 17.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Audities ‘Dont’
Hit Mama’. Van 13.00 tot 17.00
uur. Om 14.30 uur Stichting
Studio 5 ‘Op Hoop van Zegen’.
Stage Café om 17.30 uur met
The Tribute.
ZoMiPo in De Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden.
Optreden VAT’71. Aanvang
14.00 uur.
Afscheidscentrum
Van
Eerden houdt een Troostconcert in haar Afscheidscentrum Plesmanweg 400 in Beverwijk. Aanvang 14.00 uur.
NPZK: Voorjaar in ‘t Duin.
Aanvang 14.00 uur. Er wordt
om 13.00 uur verzameld bij
infopaneel
parkeerplaats
Bergweg, ingang Bleek en
Berg in Bloemendaal.
Sparta Rotterdam-SC Telstar. Aanvang 14.30 uur.
Spaarndams
Gemengd
Koor zingt met solisten in
Oude Kerk Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.
Zang en gebed in de Engelmunduskerk in Driehuis.
Aanvang 19.15 uur.

Maandag 2 april
Expositie schilderijen Jan
Makkes, Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities

Dinsdag 3 april
Expositie schilderijen Jan
Makkes, Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities
alleen op afspraak www.museumboerderij-janmakkes.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Voca People. Aanvang 20.15
uur.
\

Woensdag 4 april

Gratis
bloeddrukmetingen bij Vegro Thuiszorgwinkel, Crocusstraat 1 in Santpoort-Noord. Van 10.00 tot
15.00 uur.
Expositie schilderijen Jan
Makkes, Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities
alleen op afspraak www.museumboerderij-janmakkes.nl.
Ruilbeurs voor legpuzzels
in wijksteunpunt Zeewijk in
IJmuiden. Van 14.00 tot 15.30
uur.
Workshop ‘Lekker slapen?’
in Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. Deelname
gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Beginners’. Aanvang 20.00 uur.
Vergadering Wijkplatform
Velsen-Noord om 20.00 uur
in wijksteunpunt Watervliet,
Doelmanstraat 34 VelsenNoord.
Jamsessie in De Halve
Maan, Hagelingerweg 36.
Van 20.00 tot 23.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Jörgen Raymann met ‘Frede’.
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Laura Gibson,
Kim Janssen. 20.30 uur. Toegang 10,-.

Donderdag 5 april
Expositie schilderijen Jan
Makkes, Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities
alleen op afspraak www.museumboerderij-janmakkes.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Jubileumconcert Celtic Tenors, betoverende mix van
opera en pop. Aanvang 02.15
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Action Kleine zaal:
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar. Café: Action Beat,
Don Zero and the Autonomous Zone e.a. 21.30 uur.
Toegang gratis.

Clubkampioenschappen
Badmintonclub Velsen
IJmuiden - Op zondag 18
maart werden er bij BC Velsen
de tiende clubkampioenschappen gehouden. Het is een geweldige dag geworden en er
werd volop gestreden zowel in
de A-klasse als de B-klasse. De
sterkste in hun klasse worden
uiteindelijke clubkampioen. Het
was inmiddels voor het tiende
jaar dat de commissie in deze
vorm het toernooi organiseerde. En wat plezierig is om te
zien dat de commissie inmiddels is uitgebreid tot acht leden en het leeftijdsniveau sterk
dalend is. Een aantal jeugdspelers had zich in de B-klasse ingeschreven en hierdoor ontstonden spannende wedstrijden waarbij de jongere spelers gaan winnen van de oudere jeugdspelers, hun vaders.
Zij waren en teleurgesteld maar
tegelijkertijd ook trots!

Na een dag vol strijd hadden
we dit jaar twee nieuwe clubkampioenen.
Na de prijsuitreiking werd het
zoals al vele jaren weer heel gezellig in de kantine van Jos en
Karin. Er was door de toernooicommissie weer een uitstekend
buffet georganiseerd en ook
de toetjes (gemaakt door aantal spelers) waren dit jaar weer
voortreffelijk van smaak.
Het organisatieteam heeft het
toernooi uitstekend geregeld.
Als presentje was dit jaar gekozen voor een Shuttlesleutelhanger als herinnering. De leden kunnen terugkijken op een
zeer gezellige en sportief verlopen dag. Zie ook www.bcvelsen.nl.
Mandy, Inge, Merel, Barend,
Christy, Robin, Nicole en Kees,
bedankt voor jullie tomeloze inzet.

Zoek de 10 verschillen
oplossing

pagina 12

29 maart 2012

Bij kapsalon Florya bent
u aan het goede adres

Belle Perez op
feestavond in
Holland Casino
Regio - In Holland Casino
Zandvoort vindt op vrijdag 6
april een sfeervolle feestavond
plaats met optredens van Belle Perez en Tommy Thompson.
Het belooft een fantastische
avond te worden! Tommy
brengt de bezoekers met een
veelzijdig repetoire, van disco
tot dance classics en van ballads tot rock & roll, volledig in
de juiste mood. Het hoogtepunt van de avond is het optreden van Belle Perez, de latinodiva uit België. Met haar heerlijke songs creëert zij de passionele sfeer die alleen Belle Perez kan oproepen. Dit
zorgt voor een unieke Spaanse
‘shake’ die iedereen zal smaken. De avond maken de bezoekers bij de speelautomaten
kans op 1 van de 10 mystery
jackpots: een volledig verzorgd
arrangement voor 4 personen!
Entreevoorwaarden: minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Dresscode: stijlvol en verzorgd. Zie ook
www.hollandcasino.nl.

WsW anders
Velsen - Ook de Wet sociale Werkvoorziening gaat vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Velsen
gaat samenwerken met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest om deze veranderingen door te voeren. Het rijk
heeft geld beschikbaar gesteld
voor deze structuurverandering.
Daarom gaat de Meergroep samen met deze IJmondgemeenten een aanvraag voor subsidie
doen. De gezamenlijke gemeenten zullen zich gaan buigen over
DE Wet werken naar vermogen.
De Meergroep moet zelf ook een
bedrag van 500.000 euro bijdragen. De IJmondgemeenten verwachten een subsidie van totaal
2 miljoen euro over de periode
2012 tot 2018.

Rabobank Velsen en Omstreken

Samen in gesprek
tijdens Lenteborrel
Velsen - De Lenteborrel is al
jaren een ware traditie. Woensdag 21 maart waren ruim 100
bestuurders van verenigingen
en stichtingen aanwezig in Restaurant ‘Onder de Platanen’ om
met elkaar van gedachten te
wisselen over de mogelijkheden
van sponsoring.
Daniëlle Braamhaar, directeur
Bedrijven van Rabobank Velsen en Omstreken, opende de
bijeenkomst en deelde met de
aanwezigen de visie van de Rabobank over hoe je samen meer
bereikt dan alleen. Daarnaast
informeerde zij de gasten over
de nieuwe voorwaarden van het
Coöperatiefonds waarmee Rabobank Velsen en Omstreken
maatschappelijke activiteiten in
de regio stimuleert.
In de workshop ‘Samen bereik
je meer’ gingen de gasten met
elkaar in gesprek om mooie
ideeën te verzamelen als input
voor het nieuwe sponsorbeleid.
Er werd vooral gekeken naar
het wederzijds voordeel (winwin) voor zowel de bank als de
gesponsorde. Om juist in deze
moeilijke tijden de vereniging
en stichtingen extra te steunen,
verlootte Rabobank Velsen en
Omstreken een waardecheque
van 250 euro onder de aanwezigen. De gelukkige winnaar is

Sport- en danscentrum Oyama
uit Velserbroek.
Nico Haver, accountmanager
Bedrijven, gaf een korte toelichting op de Dag van de Samenwerking. In 2012, het VN Jaar
van de coöperatie, wil Rabobank Velsen en Omstreken een
breed publiek actief kennis laten maken met de coöperatieve
grondslag van de Rabobank. De
kern van een coöperatie is samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen.
Met de Dag van de Samenwerking laat Rabobank samen met
leden, medewerkers en organisaties uit de gemeenten Velsen,
Haarlemmerliede en Spaarndam zien wat je kunt bereiken
als je samenwerkt. Tijdens de
Dag van de Samenwerking op
26 mei aanstaande in het Tata
Steel Stadion in Velsen wordt
op een creatieve en interactieve
manier support gevraagd voor
ideeën die bijdragen aan de lokale gemeenschap. Daarnaast
zullen er uiteenlopende activiteiten zijn en optredens van nationaal en regionaal bekende
artiesten
Wilt u meer weten over de
Sponsoring, het Coöperatiefonds of de Dag van de Samenwerking? Kijk dan op www.rabobank.nl/velsen.
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IJmuiden - Sinds de herfst van
2009 rukt de band Als De Brandweer regelmatig uit om overal in
den lande een muzikaal brandje te
blussen. Oprichter Mike Janmaat
vond in die tijd tijdens de jamsessies in Café de Halve Maan een stel
zeer enthousiasten muzikanten,
die wel zagen in het te spelen repertoire, en zo ontstond de inmiddels zeer bekende band ADB. Het
repertoire dat de band speelt bestaat uit vergeten covers waar andere coverbands zich niet aan wagen, nummers als Crazy Horses,
Howzat, Jet et cetra worden moei-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

teloos afgewisseld door de Police
en 10CC, een waar muzikaal reisje door de tijd. ADB zorgt met ieder optreden voor een feest waarbij
men gegarandeerd een swingende avond heeft en in vuur en vlam
staat, komt goed uit want bij het
betere muzikale bluswerk bent u
bij Als De Brandweer aan het juiste adres. De band bestaat uit Mike
Janmaat, Robin van Rijswijk, Frank
Barnhoorn en/of Edwin Plooijer, Frank Duyndam. Het optreden
vindt plaats in het Witte Theater,
Kanaalstraat 257 op zondag 1 april
om 17.30 uur. De toegang is gratis.

IJmuiden - Kapsalon Florya,
voor zowel dames als heren, is
al geruime tijd aan de Kennemerlaan 83 zwart in IJmuiden
gevestigd. Eigenaar Hakan Kara, geboren in Turkije, is al vanaf zijn negende jaar in Nederland waar hij het kappersvak in
al zijn facetten heeft geleerd.
Eerst als hulp op de Beverwijkse Bazaar en daarna heeft hij
een aantal jaren in een kapperswinkel in Amsterdam gewerkt.
De overstap naar IJmuiden
kwam toen hij hoorde dat het
huidige pand aan de Kennemerlaan beschikbar kwam
waarna hij de zaak heeft overgenomen. Samen met een
tweetal vaste medewerkers en,
afhankelijk van de drukte, enkele invalkrachten kunnen de
klanten zonder eerst een afspraak te maken bij hem terecht. Maar niet alleen voor
knippen, ook epileren, verven
en bruidskapsels worden door
kapsalon Florya verzorgd.
Voor de vriendelijke prijs van
dertien euro kunnen zowel heren en dames hun haar laten
knippen. Als er geverfd en ge-

epileerd moet worden komen
er voor de dames vanzelfsprekend nog wel wat kosten bij.
Maar de 65-plussers onder ons
kunnen al voor een knipbeurt
terecht voor tien euro. Mede
hierdoor is kapsalon Florya een
bekende naam in IJmuiden en
omstreken. De kapsalon is geopend van maandag tot en met
zaterdag van 09.00 tot 18.00
uur en op donderdag zelfs van
09.00 tot ’s avonds 21.00 uur.

Drie dagen feest

Wijnhuis ten Bilt
bestaat 7 jaar!
Santpoort-Noord - Donderdag
5, vrijdag 6 en zaterdag 7 april is
het feest bij Wijnhuis ten Bilt.
Alweer 7 jaar kunt u op dit ‘heerlijke’ adres terecht voor prachtige wijnen uit de gehele wereld.
Tom Elshout en Bart Hoeflaak
selecteren alle wijnen zelf waardoor er in de voorbije jaren een
bijzonder assortiment is opgebouwd. De nadruk bij het assortiment ligt echter op betaalbare
kwaliteit, in de winkel is er een
breed en divers assortiment samengesteld tussen de 5 en 15
euro waar beide heren bijzonder
trots op zijn.
Om dit met u te kunnen delen
staan bovenstaande dagen de

15 favoriete wijnen tot en met 15
euro voor u open om te proeven.
Als klap op de vuurpijl ontvangt
u op bovenstaande wijnen 15
procent korting!
Op donderdagavond van 19.00
tot 22.00 uur en op vrijdag en zaterdag de gehele dag bent u van
harte welkom voor een bijzondere proeverij. Zij zouden zeggen
stap eens binnen in deze ‘heerlijke’ winkel om een kijkje te nemen en een greep uit de selectie van Tom en Bart te proberen!
Wijnhuis Ten Bilt, Hoofdstraat
203T, Santpoort-Noord, telefoon
023-5376767.
Zie ookwww.wijnhuistenbilt.nl of
info@wijnhuistenbilt.nl.
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Nog steeds vragen over
asbest Kromhoutstraat

Fietsmarathon Ben Rietdijksport

Ruim 5000 euro voor
strijd tegen kinderkanker
Velserbroek - De fietsmarathon
tegen kinderkanker bij Ben Rietdijksport heeft ruim 5000 euro
opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor Villa Joep. Dit fonds
zamelt geld in voor onderzoek
naar geneesmiddelen voor neu-

roblastoom kinderkanker.
Bijna 60 fanatieke deelnemers
fietsten zich vrijdagavond letterlijk
in het zweet. In de drie uur durende fietsmarathon trapten zij ruim
vijfduizend euro bij elkaar. De organisatoren zijn enorm tevreden

IJmuiden – Gemeenteraadslid Floor Bal van LGV heeft het
college van Velsen opnieuw
vragen gesteld over asbestvondsten aan de Kromhoutlaan. Hij heeft een rapport van
BK Ingenieur gekregen waaruit
blijkt dat op meerdere plaatsen
asbest is gevonden. Dit is in tegenstelling met wat het college
van B&W heeft gezegd.
Op de plek langs de Kromhoutstraat waar wordt gewerkt
aan het HOV, Hoogwaardig
Openbaar Vervoer, zou volgens
de gemeente alleen asbestverdacht materiaal zijn gevonden. In het rapport van BK Ingenieurs is te lezen dat het gebied in 2010 tijdens een historisch onderzoek van Terrascan
al werd aangemerkt als ‘verdacht ten aanzien van asbest
in de bodem’. Dat kan te maken hebben met de bunkers
die hier hebben gestaan, waarbij veelvuldig asbest werd gebruikt omdat het brandweren-

de eigenschappen bezit. Het
onderzoek van BK Ingenieurs
wees uit dat in augustus 2011
op drie locaties asbestverdacht
materiaal is aangetroffen, dat
niet hechtgebonden is.
Op vier locaties zijn eveneens
asbesthoudende fragmenten
aangetroffen. Vanwege de asbestvondsten is het werk stilgelegd door de provincie
Noord-Holland. Ook is speciaal cellulosepulp als afdeklaag
over het niet hechtgebonden
asbestmateriaal gestort, zodat
het niet kan verstuiven. Momenteel is het gebied in afwachting van asbestsanering.
Floor Bal vraagt zich nu af
waarom het college geen
openheid van feiten heeft gegeven: ,,Het gaat hier om een
drukke route en er wonen
mensen in de omgeving. Als
zij zijn blootgesteld aan gevaar
voor asbest hebben zij er recht
op dat te weten.’’ (Karin Dekkers)

met deze opbrengst. Tanja van
der Zwan van Ben Rietdijksport:
,,Deze opbrengst is meer dan het
dubbele van de opbrengst van
vorig jaar. We hopen dat we deze
lijn kunnen doortrekken voor Villa Joep!” Zie ook www.villajoep.nl.

Collectanten
voor Rode
Kruis gezocht

Het Witte Theater

World Photo Concert
IJmuiden - World Photo Concert
is een theaterconcert gebaseerd
op indringende en aansprekende ‘Award’ foto’s van internationaal befaamde fotojournalisten,
World Press winnaars en kunstfotografen omlijst door live muziek. Vier topmuzikanten maken
foto’s spannender, levendiger en
ontroerender door er muziek aan
toe te voegen die de accenten
benadrukt en de toeschouwer

meeneemt naar de wereld waar
ze vandaan komen.
Een muzikale reis op zaterdag 31
maart om 20.30 uur in het Witte
Theater, Kanaalstraat 257 langs
onderwerpen als religie, oorlog,
landen & politiek, kunst, milieu,
rijkdom & armoede, overvloed &
schaarste. Een multimedia spektakel voor muziek- & theaterliefhebbers en fotografen! (foto:
Hans Visser)

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘world photo concert’ op
31 maart 2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

IJmuiden - De nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis vindt plaats van
24 tot en met 30 juni. Om tijdens deze week zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn
veel helpende handen nodig.
Al met een paar uurtjes tijd
kunt u iets betekenen voor het
goede doel: namelijk als collectant! Loopt u mee?
Dankzij de inzet van duizenden
collectanten voor het Nederlandse Rode Kruis is het mogelijk om directe hulp te geven
aan mensen die dat hard nodig
hebben. Om deze activiteiten
met volle inzet te kunnen blijven voortzetten is de opbrengst
van de collecteweek erg belangrijk.
De opbrengst komt namelijk
100 procent ten goede aan het
werk van het Rode Kruis in gemeente Velsen, en dus direct
aan de inwoners. Daarnaast
zoeken zij nog wijkcoördinatoren in een aantal woonkernen
in Velsen.
Kunt u in de weken voor de
collecteweek een paar uur bijdragen aan de voorbereiding?
Aanmelden kan via collecte@
rodekruisvelsen.nl, www.rodekruisvelsen.nl of telefoonnummer 0255-519812.

De Verfstunter in
nieuwe behuizing
IJmuiden - Jim Kaagman heeft
recent zijn nieuwe winkel betrokken aan de Kennemerlaan
224 in IJmuiden.
Al vele jaren is hij een bekende verschijning in onze regio en
nu heeft hij dan eindelijk zijn
eigen, mooie zaak. Hoewel nog
niet helemaal tot in de puntjes
ingericht, staat inmiddels een
grote collectie verf en andere
schildermaterialen keurig uitgestald in fraaie houten stellingen.
Hij doet wat dat betreft zijn
naam eer aan want stunten
kan hij zeker. In de zaak staat
verf van nagenoeg alle bekende merken waaronder bijvoorbeeld Sikkens, Rambo, Wijzonol en Histor. Maar ook voor
plamuur, verfkwasten, schuurpapier en wat al niet meer kun
je bij Jim terecht. En als verfstunter doet hij zijn naam zeker
eer aan. Jim pakt een blik verf
van Sigma Rubbel SB uit de

stelling en vraagt: ,,Wat denk je
dat je bij mij betaalt voor zo’n
blik van de allerbeste kwaliteitsverf?’’ ,,Viiftien euro”, zegt
hij. ,,En een blik Sigma Coatings S2U kost 17,50 euro. Ga
maar eens kijken wat een dergelijke kwaliteitsverf kost in de
reguliere verfwinkel.’’
Maar hij heeft niet alleen verf
in zijn assortiment. Ook voor allerlei gereedschap, deurbeslag,
hang- en sluitwerk en binnenkort ook voor behang ben je bij
Jim aan het juiste adres. Hij was
al bekend door zijn aanwezigheid op markten en beurzen,
maar nu heeft hij dan een vaste stek gevonden aan de Kennemerlaan 224 waar hij tegen
scherpe prijzen restpartijen
aan de man brengt. En heeft hij
iets niet in huis dan bestelt hij
het wel. De winkel is de gehele week geopend van 10.00 tot
15.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
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Onderwerpen
Raadsplein

Witteveen.com neemt
ICT-bedrijf ICM+ over
Velserbroek - Witteveen.com
heeft ICM+ uit Hoorn overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ICT-oplossingen
en heeft een forse kennisvoorsprong op het gebied van
cloud- en connectdiensten.
Door de overname ontstaat
één van de grootste totaalleveranciers van Het Nieuwe
Werken 2.0 in Noord-Holland.
,,Om Het Nieuwe Werken 2.0 optimaal te kunnen laten functioneren is een solide netwerkbeheer van groot belang’’, aldus
Rick Paardekooper, commercieel directeur van Witteveen.com.
,,Met de overname van ICM+
hebben we onze kennis op dat
gebied verder vergroot. Bovendien zorgt het voor een risicospreiding omdat de gegevens
van onze klanten worden verdeeld over meerdere datacenters.’’ Het Nieuwe Werken 2.0
staat voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken; medewerkers
moeten altijd en overal optimaal
kunnen functioneren.
De combinatie van cloud- en
connectdiensten en projectinrichting zorgt ervoor dat Witteveen.com dé totaalleverancier is voor Het Nieuwe Werken
2.0. Het Velserbroekse bedrijf

verkoop en verhuurt complete werkplekken en biedt tal van
audiovisuele oplossingen, zoals
narrow casting en interactieve
beamers. Het pakket met clouden connectdiensten bevat onder
meer een beveiligde e-mailomgeving, online opslag van data en zakelijk bellen via internet.
Paardekooper: ,,Door gebruik te
maken van onze cloud- en connectdiensten heeft de klant altijd
de beschikking over de nieuwste sofware. Voor een vast laag
bedrag per maand hoeft hij nooit
meer licenties te kopen en heeft
hij altijd ee n eigen technische
dienst tot zijn beschikking.’’
De overname van ICM+ valt samen met de introductie van een
nieuwe pay-off door Witteveen.
com. Het woord ‘kantoorinstallaties’ heeft plaatsgemaakt voor
de slogan ‘Voor een compleet
kantoor’. ,,Dat geeft beter weer
waar wij voor staan’, aldus Paardekooper.
Sinds 2011 is Witteveen.com
Authorised Reseller van Apple.
Klanten kunnen in de showroom
terecht voor de nieuwste iPhone, iPad, MacBook, iMac, Mac
Mini, Mac Pro en diverse originele accessoires. Het complete
productoverzicht is te vinden op
www.witteveen.com.

Toerkoop Zonvaart beste
reisbureau Noord-Holland
Regio - Reisbureau Toerkoop
Zonvaart mag zich vanaf heden
profileren als beste reisbureau
van Noord Holland. Het reisbureau is winnaar van de provinciale verkiezing ‘Reisbureau van het
jaar 2012’. Vanwege dit heuglijke
feit heeft het reisbureau getrakteerd. De medewerkers van Toerkoop Zonvaart IJmuiden brachten
het Kerbert Dierentehuis een bezoekje met gebak, hondenkoekjes en kattensnoep (foto). In het
Kerbert Dierentehuis in IJmuiden,
onderdeel van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord, worden jaarlijks honderden honden
en katten liefdevol opgevangen,
verzorgd en herplaatst bij nieuwe
adressen. Ook is er een pension
voor tijdelijke opvang. Het meeste werk wordt verricht door een
groep vrijwilligers.
De verkiezing ‘Reisbureau van het
jaar 2012’ is een initiatief van vakblad TravMagazine Reisrevue en
heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voortdurende proces van kwaliteitsverbetering. De
verkiezing heeft verschillende
ronden gekend. In de vierde ronde, de juryronde, werden de overgebleven beste twee reisbureaus
per provincie door een vakkundige jury ondervraagd. En Toerkoop
Zonvaart werd de winnaar!
Joke Jak vertelt: “In tijden van crisis, prijzenoorlog en internetge-

weld is het geen eenvoudige opgave een reisbureau te exploiteren, maar het lukt Toerkoop Zonvaart al 48 jaar uitstekend. Het
blijkt dat veel reizigers zich op internet oriënteren en vervolgens
bij het reisbureau boeken. Vaak
moeten diverse reisonderdelen
op een goede manier aan elkaar
gekoppeld worden. Het is heel
prettig en tijdbesparend als men
daarbij kunt rekenen op de deskundigheid van een professional. Met achttien filialen in Noord
Holland is er altijd wel één in de
buurt. In deze gemeente is er één
in Velserbroek en één op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Op
de foto Joke Jak van het filiaal
IJmuiden die Mariëtte Weber het
gebak en snoep overhandigd.

Grootste golftoernooi
ter wereld nu op
naam Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Het is de organisatoren gelukt om het record van
het grootste ééndaagse golftoernooi ter wereld te verbreken. Aan
het einde van de dag bleek na de
telling van de scorekaarten dat
rond de 1.600 deelnemers hun
ronde hadden gelopen waarna
de notaris de officiële uitslag bekend kon maken. Het vorige record stond op naam van de Mission Hills Golf Club in Shenzhen
met 1.562 deelnemers.
Al vroeg in de ochtend begonnen de eerste spelers aan hun
ronde waarna in de loop van dag,
mede dankzij het prachtige weer,
een enorme toeloop van spelers
en belangstellenden plaatsvond.
Alle beschikbare parkeerplaatsen rond het golfcomplex waren dan ook bezet en in de loop
van de middag stonden de auto’s
zelfs geparkeerd bij Villa Zomerdijk bij zijkanaal B.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze dag was het
inzamelen van een geldbedrag
voor de Stichting Spieren voor
Spieren. Deze stichting zet zich
in, middels een veelheid aan activiteiten, voor kinderen met een
spierziekte. En dat deze dag, wat
de opbrengst betrof, een groot
succes mag worden genoemd
bleek wel bij de slotuitreiking
van een cheque ter grootte van
100.000 euro aan de ambassadeur van de stichting Louis van
Gaal.

Naast Van Gaal gaven vele andere bekende Nederlander acte de
présence waaronder Annemarie Jorritsma en vele anderen en
werd door radio 538 live verslag
gedaan van de vele activiteiten
die deze dag georganiseerd waren. Eén van de publiekstrekkers waren de demonstraties
van Mark Reynolds, PGA professional sinds 1995, die de toegestroomde toeschouwers versteld
liet staan van een verbluffende
beheersing van het golfspel.
Mark, die op de Noordwijkse zijn
thuisbasis heeft, vertelde dat hij
al vele jaren getraind heeft om
deze vorm van golf ook als een
vorm van showelement onder de
knie te krijgen. Met een driver
sloeg hij bijvoorbeeld de bal van
het hoofd van een vrijwilliger.
Weliswaar met een helm op zijn
hoofd, maar even goed joeg hij
de bal over een afstand van zo’n
250 meter over de driving range.
Daarna was een tweede vrijwilliger aan de beurt die met een
speciaal broekje over zijn edele delen hetzelfde lot moest ondergaan. Gelukkig voor hem verdween de bal ook nu weer bijna
uit het zicht, maar bleef hem verder leed bespaard. Samengevat
een geweldig, bijzonder druk bezocht, golfevenement met tenslotte een cheque met het geweldige bedrag van 100.000 euro voor de Stichting Spieren voor
Spieren. (Joop Waijenberg)

Expo in Huis ter Hagen
Driehuis - Op zaterdag 31 maart
van 10.30 tot 13.00 uur opent
Bea Versteege, met muzikale
omlijsting van het Trio Madreko
trots haar schilderijenexpositie.
Bea schildert al ruim 20 jaar en
heeft zich ontwikkeld in verschillende schildertechnieken en stijlen die zowel realistisch als abstract zijn.
Over deze expositie zegt Bea:
,,Deze tentoonstelling geeft mij
de gelegenheid te laten zien
waar ik mijn gevoelens in kwijt

kan.’’ Wilt u uw liefde en passie voor de schilderkunst met
Bea delen, dan bent u van harte welkom in woon- en zorgcentrum Huis ter Hagen, Lodewijk
van Deijssellaan 254. Mocht u de
opening missen dan kunt u de
expositie dagelijks bezichtigen
tussen 9.00 en 20.00 uur in de
gangen op de begane grond van
Huis ter Hagen. Zie ook www.
beacrea.net. Voor meer informatie kan men mailen naar: Beaversteege@kpnmail.nl.

Velsen – Donderdagavond 29
maart komen de gemeenteraadsleden weer bijeen om besluiten te
nemen en te debatteren over verschillende zaken. Voorafgaand
aan het Raadsplein bestaat altijd
de mogelijkheid tot inspraak door
inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Zij krijgen daarvoor twee minuten de tijd. Onderwerpen die tijdens het Raadsplein worden besproken zijn onder meer: Velsen als millenniumgemeente, waarbij ‘duurzame
leefomgeving’ centraal staat. In
de vorm van een debat zal worden
gepraat over stedenbanden, internationale contacten, ontwikkelingssamenwerking, economische
zaken, cultuur en kennis. Een ander onderwerp is de verzelfstandiging van de openbare bibliotheek Velsen. Op 15 december is
hierover al uitgebreid gesproken.
Enkele raadsleden hebben echter
om meer (schriftelijke) informatie
gevraagd aan de wethouder. Men
verwacht dat de raad donderdag een definitief besluit gaat nemen over het al dan niet doorgaan
van de verzelfstandiging van Bibliotheek Velsen. Ook zal worden
gepraat over de Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed, zoals
buurthuizen en sporthallen. Nadat
de raad had gevraagd om meer
transparantie bij het berekenen
van de huurprijzen, is het college
met deze nieuwe nota gekomen.
In deze nota wordt onderscheid
gemaakt tussen maatschappelijke en commerciële partijen bij het
berekenen van huurprijzen.

Akoestische
jamsessie in
De Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag 4
april is het weer zover! Vanaf 20.00
uur wordt weer een akoestische
jamsessie in Muziekcafé De Halve Maan aan de Hagelingerweg
36 georganiseerd. Let op! Geen
drumstel maar een beetje percussie is altijd welkom. De muzikanten worden weer bijgestaan
en ondersteund door het vaste
sessieteam. Kom op tijd want de
avond duurt maar tot 23.00 uur.
De toegang is vrij.

Lekker slapen?
IJmuiden - Niet in slaap vallen,
uren liggen woelen en als je eindelijk wegdommelt weer wakker schrikken. En wat doe je als je
wakker ligt? Piekeren over van alles en nog wat. Probeer dan maar
weer eens de slaap te vatten. Slapeloosheid is een vicieuze cirkel
die lichaam en geest uitput. Op
woensdag 4 april om 19.30 uur
geeft Context de workshop ‘Beter
slapen’ in de Centrale Bibliotheek
aan het Dudokplein 16. Inschrijven
via www.bibliotheekvelsen.nl, balie
of telefonisch, 0255 525353. Deelname is gratis.
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Dichtbundel
Stadsdichter
van Velsen

Meer wolken en
ronduit koel weekend
Maart 2012 is hard op weg
om zich bij de drie warmste en
zonnigste derde maanden van
het jaar te scharen. Tevens is
de klassieke voorjaarsdroogte
weer actueel. De IJmond ving
tot nu toe amper 15-20 millimeter maartwater op en daar
komt de eerste week van april
maar weinig bij. De mooiste
kantjes zijn nu echter wel van
het voorbeeldige voorjaarsweer af.
Vrijdag en het weekend kenmerken zich door wat meer
wolkenvelden vanaf zee en tevens komt de middagtemperatuur minder hoog uit in onze regionen.
Het nagenoeg permanent aanwezige hogedrukgebied dat
verantwoordelijk was voor het
fraaie weer, trekt zich geleidelijk terug richting Ierland en
Schotland.
Hierdoor kan er meer ruimte
worden gereserveerd voor een
killere stroming uit noord tot
noordwest.
We zien een koufront afzakken over Scandinavië de komende dagen, maar de daarbijbehorende neerslaghaarden
schampen ons waarschijnlijk
slechts rond het aanstaande

weekend.
Veel meer dan wat regen of
enkele ondiepe buitjes worden
er dan mogelijk niet uitgeperst
rond die tijd.
Tevens neemt het aandeel zon
af vanaf vandaag. Geen tien
uren zon meer op het pleit zoals aan het begin van deze
week, maar we zijn qua zon
dan ook ontzettend verwend
de afgelopen periode.
Het hogedrukgebied blijft echter vooralsnog voldoende invloed uitoefenen en de slechtweergebieden krijgen nog
geen ruimte. De lange termijn oogt niet echt stabiel. De
kans op een iets wisselvalliger
weerbeeld rond Pasen is momenteel groter dan de kans
op prachtige weersomstandigheden.
Regelmatig wordt gevraagd
hoe warm of koud het Noordzeewater is. Momenteel bedraagt de zeewatertemperatuur aan de westkust zo’n 8 tot
8,5 graden. IJskoud dus nog!
Maandag 2 april is de uitgebreide maandprognose april te
beluisteren via 0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Bibliotheekauto wederom
dupe van vernieling
IJmuiden - De bibliotheek auto
is voor de zoveelste keer de dupe
geworden van vernieling. De auto,
die voornamelijk wordt gebruikt
om boeken bij mensen thuis af te
leveren en om boeken naar de uitleenpunten te brengen, is blijkbaar
een gewild object voor vandalen.
Maaike Cortlever van coördinator
van de bibliotheek: ,,We hebben in
een half jaar tijd al de ruitenwisser,

lak, banden en nu weer een spiegel moeten vervangen. Het vervelende is dat we de auto nodig hebben om naar mensen te gaan die
geen mogelijkheid hebben om
naar de bibliotheek te komen, dus
als hij kapot is zijn deze mensen
daar de dupe van.’’
De bibliotheek gaat na het laatste
incident dan ook aangifte doen bij
de politie.

Met de bus naar opera
‘Orfeo ed euridice’
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen is een theater en geen
reisbureau, maar toch gaat het
theater nog dit seizoen graag
met zijn publiek op stap naar een
indrukwekkende operaproductie
gespeeld in de tuin van Paleis
Soestdijk. Op woensdag 6 juni
organiseert het theater een bijzondere busreis naar ‘Orfeo ed
Euridice’ op, in en onder water
van de vijver van Paleis Soestdijk
in Utrecht. De bus rijdt rechtstreeks vanaf de Stadsschouwburg Velsen naar Paleis Soestdijk en vertrekt om 20.00 uur.
De ultieme lofzang op de liefde,
dat is de opera ‘Orfeo ed Euridice’. In het verhaal van ‘Orfeo ed
Euridice’ speelt de tegenstelling
tussen de bovenwereld, waar de

levenden wonen, en de onderwereld, waarin de doden vertoeven, een belangrijke rol. Regisseur Jos Thie maakt deze werelden zichtbaar door het verhaal
op, in en onder het water te laten
spelen. Het water, de oevers, de
bomen en het eiland in de vijver
komen in de zomerse schemering tot leven en transformeren
tot een schitterend decor voor
de opera.
De pers heeft de opera ‘Orfeo ed
Euridice’ lovend ontvangen. Elke krant beloonde de opera met
maar liefst vier sterren!
Prijs: 99,50 euro (inclusief busreis). Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255–
515789. (foto: Leo van Velzen)

Velsen - Jantje Bosch heeft sinds
haar aanstelling op 10 januari
2010 vele gedichten geschreven.
Jantje is veel gevraagd in de gemeente om gedichten te maken
voor speciale gelegenheden, de
krant en voor haar vaste column
in Bieb FM. Jantje groeide op in
Santpoort-Zuid en kwam tijdens
haar middelbare school in aanraking met verschillende dichters,
waardoor haar passie voor poëzie
is ontstaan. Afgelopen woensdag
werden de nieuwe stadsdichter
en stadsfotograaf verkozen. Jantje
Bosch, jurylid voor de stadsdichter, ,,het was leuk om op deze bijzondere manier twee jaar bezig te
zijn met poëzie, maar het is tijd dat
ik het stokje overdraag.” Als dank
voor haar inzet als stadsdichter is
er van al haar werk als stadsdichter een bundel gemaakt. De bundel ‘Hoe sexy IJmuiden’ werd tijdens deze spannende avond gepresenteerd. Het boekje is te koop
in de bibliotheek en bij Boekhandel Erasmus voor de prijs van 9,95
euro. (foto cover Ton Heijnen)

Grote Hout kost nu al
meer dan 8 miljoen euro
Velsen-Noord – De ontwikkeling
van het kadeterrein Grote Hout
kostte in 2011 8,2 miljoen euro.
Dat is het dubbele van wat eerder werd verwacht. De extra kosten hebben veel te maken met
de economische crisis, waardoor
minder ‘droog bedrijventerrein’
werd verkocht dan begroot.
De gemeente Velsen kocht het
terrein in 2003. Toen moest nog
worden besloten wat ermee zou
gebeuren. Het duurde even voor
duidelijk werd dat het terrein niet
geschikt was voor woningbouw.
Daarna bleef de optie bedrijventerrein over. Pas in 2011 zijn vier
scenario’s ontwikkeld voor Grote
Hout. De gemeenteraad heeft in
december 2011 de keuze van het
college voor een nieuwe, openbare zeekade onderschreven. Alleen
de zeekade wordt vernieuwd en
deze zal door een van de publieke havenbedrijven in het Noordzeekanaalgebied worden geëxploiteerd.
Pas na de scenariokeuze kon het
bijpassende financiële plaatje
worden gemaakt. Een extern adviesbureau heeft berekend hoeveel tijd (en rentelast) er nodig
zijn om de ontwikkeling tot zeekade te realiseren. Ook is uitgerekend wat de kosten in 2011 waren

voor de ontwikkeling van het hele
terrein. Naast het kadeterrein gaat
het ook om met name de verkoop
van de kantoren en de droge bedrijventerreinen en om de tijdelijke exploitatie van het kadeterrein.
Begin 2011 had de gemeente nog
verschillende gronden in optie
voor verkoop, maar in de loop van
het jaar hebben diverse bedrijven
afgezien van daadwerkelijke koop.
Men hoopt de terreinen nu binnen
twee jaar te verkopen. Zo’n verschuiving van verwachte inkomsten valt zwaar op een begroting,
zeker vanwege de rentelasten.
De gemeente moet langer geld lenen dan verwacht, zolang verkopen uitblijven. Het totale resultaat
van Grote Hout is daardoor ernstig
verslechterd. Een zelfde verhaal
geldt voor civiele kosten, dat zijn
kosten die de gemeente maakt
voor aanleg van weg- en wegenbouw en reparaties. Deze zijn bovendien nu hoger ingeschat dan
in eerdere instantie.
Door de stapeling van de kosten
zal de opbrengst van verkoop en
exploitatie en Grote Hout uiteraard minder worden. Maar door
de kosten nu af te schrijven, krijgen we in de toekomst wel een
‘schoner’ netto resultaat. (Karin
Dekkers)

Wel parkeren
langs Wilhelminakade
IJmuiden – Het parkeerverbod
langs het zuidelijk deel van de
Koningin Wilhelminakade (op het
gedeelte tussen de Koningstraat
en de Cronjéstraat) wordt ingetrokken. Op dit gedeelte mag men
in de nabije toekomst dan gedeeltelijk op het trottoir parkeren, zoals zal worden aangegeven door
de verkeersborden. Het is nu mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Dat kan tot een
termijn van zes weken schriftelijk
via Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, dan wel langs de elektronische weg. Het formulier is te vinden via www.velsen.nl maar alleen bruikbaar in combinatie met
een DigiD. Het gemotiveerde bezwaarschrift kan men richten aan
de burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen. Het gehele verkeersbesluit kan worden
ingezien bij de receptiebalie van
het stadhuis aan Dudokplein 1.
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SP bezorgd
over woonruimte Velsen

Niet iedereen een scootmobiel

Kanteling WMO
betekent anders denken
Velsen - Niet alleen in Velsen,
maar in alle gemeenten van Nederland gaat men straks anders
om met de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit
jaar gaat het college met de gemeenteraad en de WMO-raad
om de tafel om te praten over de
kanteling van de WMO met de
startnotitie ‘Op eigen kracht’.
Deze kanteling betekent dat de
burgers en de afdeling WMO
creatiever gaan kijken naar hoe
iemand met een hulpvraag naar
zijn doel kan worden gebracht.
Dat gebeurt bij de cliënten thuis,
om de keukentafel.
,,Niet elke oudere is geholpen
met een scootmobiel als hij of
zij minder goed gaat lopen,’’
zegt wethouder Westerman. ,,We
gaan bijvoorbeeld vragen waar
iemand regelmatig naar toe gaat
en dan kijken we wat de optima-

le vervoersmogelijkheid is. Dat
kan dan bijvoorbeeld ook een
OV-pas zijn. De WMO is veel
minder dan alleen het verstrekken van hulpmiddelen. We kijken
meteen naar de persoonlijke situatie. Is er een traplift nodig, of
is het op termijn toch beter om te
gaan zoeken naar meer geschikte woonruimte. Of misschien
is het beter als er hulp in huis
komt voor de boodschappen. Of
kan er mantelzorg ingeschakeld
worden om iemand naar familie of de dokter te brengen. Tenslotte heeft niet iedereen dezelfde hulpvraag. Doel van ‘Op eigen
kracht’ is uitgaan van de resultaten die de burger wil behalen.
Daarnaast is er zeker ook een
opdracht om efficiënter om te
gaan met gemeenschapsgelden.
Dat hopen we door deze aanpak
te bereiken.’’ (Karin Dekkers)

Oproep Guinnessrecord
Biggest Soul Hornsection
Velsen - Bespeel jij een blaasinstrument en wil je meedoen aan
een Guinness World Record, geef
je dan snel op. Voorafgaande aan
de Nacht van de Saxofoon op 7
april in het Witte Theater wil men
eerst een record zetten bij The
Guinness Book Of Records. Men
probeert een soul hornsectie van
100 blazers te formeren. Ten tijde
van Otis Redding en The Tower of
Power stonden er soms wel 7 of 8
blazers in de achterhoede van deze soulmachines. Inschrijven voor
het Guinness Book of Records
‘Biggest Soul Hornsection’ evenement kan via info@audiomaniacs.nl
Verder komen er op deze nacht
van de saxofoon ‘A Sax Night’ allemaal grote en kleine, lange en korte, dikke en dunne saxofonisten.
Een avond met soul, jazz, bloedhete saxbattles, burlesque, big bands
en small bands. Saskia Laroo komt
met haar Saxy Girl Trio en zal speciaal voor deze avond de altsax ter
handen nemen. The Texas Tenor

Sax Battle is een sensatie en een
tribute aan de tenorhelden van de
jaren ‘30, ‘40 en ‘50 in het zwarte
zuiden van Amerika. Met Boris van
der Lek (Herman Brood), Ruud de
Vries en Rinus Groeneveld (Hans
Dulfer, Yinka). De zesmans formatie bestaat uit gitaar, Hammond,
drums en drie keer tenorsaxofoon.
Het Pneumatisch Dance Trio verzorgt tussen de hoofdacts door
een lopende dance act met saxofoons en percussie en speelt nummers van onder andere 2 Unlimited, Saint Germain en Beyoncé.
En dan als hoogtepunt natuurlijk
de nacht in, met een ware nachtclub act. Een big band, een cronerette en een burlesque danseres,
dat zijn de ingrediënten en de rest
blijf nog even een verrassing. Hekkensluiter DJ Saxomaniac zal tot
diep in de nacht de meest vulgaire jazzplaatjes draaien die hij maar
kan vinden.
Datum 7 april, aanvang 21.00 uur,
entree 16 euro, locatie Witte Theater IJmuiden.

Dorpsfeest VelsenNoord in aantocht
Velsen-Noord - Op 15, 16 en 17
juni is er weer een groots Dorpsfeest in Velsen-Noord. Inmiddels
zijn de voorbereidingen hiervoor
in gang gezet. De grove contouren worden geschetst: veel muziek: een rocknight, kinderdisco, the Voice of Velsen Noord,
Amsterdamse zangers, er is een
Thuismarkt met onder andere bingo voor jong en oud, géén
BBQ, maar natuurlijk wel de zeer
sportieve zeskamp. Het Dorpsfeest krijgt dit jaar concurren-

tie van het EK en van Beeckestijnpop dat een week wordt vervroegd. Wie mee wil helpen met
het organiseren kan zich als vrijwilliger melden bij José de Ruijter, telefoon 06-46257620. De organisatie is nog op zoek naar een
spel Twister voor het Dorpsfeest.
Bij wie ligt er nog een Twister in
de kast, dat niet gebruikt wordt
en dat de Mel mag houden voor
een geweldige Twisterwedstrijd
tijdens de thuismarkt? Meld u bij
de Mel, telefoon 0251-210050.

Soli reist door de tijd
Velsen - Muziekvereniging Soli gaf vorige week zaterdag een
denderend concert in Stadsschouwburg Velsen. Meteen
al bij binnekomst klonk een
voorproefje van de avond, omdat de jongste ‘Solisten’ met
de opstap- en samenspelklas
in de foyer optraden onder leiding van hun juffen. Maar als
ze hard blijven oefenen zijn deze beginnende muzikanten over
een paar jaar ook te zien op het
podium.
In de zaal reisde het publiek
mee met Soli, die, als in een tijdcapsule, door de tijd gleed. Met
vier orkesten racete men door
de muziekgeschiedenis. Begonnen werd met muziek van
de Flint-stones met het Opleidingsorkest onder leiding van
Henk Veldt. Tijdens de verschillende muziekstukken was door
een ‘patrijspoort’ een foto te
zien van het onderwerp. Ook
was te zien uit welk jaartal het
stuk kwam. Bovendien waren
er hartverwarmende optredens
van dansers van Dans- en Balletstudio Jolein en van de Majorettes van Soli. Bij de Flintstones traden de jongste dansers
op in Flintstoneskostuum. Elk
orkest speelde meerdere muziekstukken die heel divers waren, van filmmuziek tot klassiek. Na het Opleidingsorkest
kwam het Klein Orkest ook on-

der leiding van Henk Veldt, met
prachtige nummers van Michael Jackson, Jesus Christ Superstar en Moon River. Na de
pauze kwam de Slagwerkgroep
op. Met strakke hand dirigeerde Hennie van Veenendaal een
nonstop
slagwerkspektakel,
boordevol trein- en andere ritmes. Dit stuk is door Hennie van
Veenendaal zelf geschreven.
Het optreden van het Harmonie-orkest was natuurlijk het
hoogtepunt van de avond. Hierin zitten alle ervaren Soli-leden,
van jong tot wat minder jong.
Ook hier klassiek tot filmmuziek, waaronder een wereldpremière, het stuk Death with Honour uit Star Trek dat voor het
eerst op de planken werd gebracht. Tenslotte was er de grote finale met alle Soli-leden en
alle dansers en majorettes met
The Star Wars Saga.
De gedrevenheid waarmee bij
Soli wordt gemusiceerd is opmerkelijk. Fantastisch om te
zien individuen samenwerken
en dan komen tot zo’n fantastisch resultaat. Voor elke muzikant moet gelden dat na het
harde studeren op het zolderkamertje, de klanken eindelijk hun juiste plaats vinden in
arrangementen die zo prachtig klinken. De staande ovatie
was dan ook welverdiend. (Karin Dekkers)

Koopgoot kost Velsen
toch nog bijna 9 ton
IJmuiden - Het niet doorgaan van de Koopgoot in centrum IJmuiden kost de burgers
in Velsen toch nog bijna 9 ton
euro, zo is berekend door de financiële afdeling op het stadhuis.
In februari werd bekend gemaakt dat Multi Veste en de gemeente Velsen hebben besloten de centrumplannen af te
blazen. De oorspronkelijke opzet was dat het centrumplan de
gemeente geen geld zou gaan
kosten. Eventuele kosten zouden moeten worden terugverdiend na realisatie. Uiteindelijk bleken de plannen toch
niet haalbaar en bleek er geen
draagvlak te zijn voor de koop-

goot. Het afbreken van de overeenkomst kostte Velsen dan
wel geen geld, maar eerder
gemaakte plankosten kunnen
nu niet worden terugverdiend.
De kosten tot en met 2010 zijn
479.721 euro, over 2011 295.361
euro. En over 2012 verwacht
men een bedrag aan gemaakte
kosten van circa 90.000 euro te
moeten betalen. Dat komt bij elkaar op een bedrag van 865.000
euro. Een bedrag van 775.082
wordt in de jaarrekening van
2011 verantwoord.
Op maandagavond 16 april is
er een extra Raadsplein over
de onder andere de te ontwikkelen centrumplannen. (Karin
Dekkers)

Velsen - SP-raadslid Vrijhof
maant het college tot spoed bij
het verschaffen van duidelijkheid
over de verdeling van woonruimte
in Velsen. De SP in Velsen maakt
zich grote zorgen over de stagnatie in de nieuwbouw van woningen in de gemeente. Daardoor lopen de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen op en verbleekt
de hoop van starters op een eengezinswoning. De SP vindt dat de
gemeente faalt, want waar blijven de prestatie afspraken tussen gemeente en woningcorporaties? Vorige week maandag legde SP-raadslid Frits Vrijhof vragen
voor aan het college om eindelijk
eens duidelijkheid te verschaffen
over de (mogelijke) gevolgen van
de Europese richtlijnen die bepalen dat sociale huurwoningen alleen mogen worden toegewezen aan huurders met een (gezamenlijk) inkomen van minder dan
34.085 euro. Vrijhof verwacht ook
dat de aanwijzing van de zogeheten ‘schaarstegebieden’ in gemeenten als Amsterdam en Haarlem mogelijk verstrekkende gevolgen zal hebben voor woningzoekenden in Velsen. Hij verwacht
een toenemende schaarste aan
betaalbare huurwoningen – resulterend in nog langere wachtlijsten, hogere huren en veel frustratie onder starters. Vrijhof: ‘Breng
de gevolgen van al die liberalisatie en marktwerking vanuit Europa
en het huidige kabinet nu eens in
beeld, en stel je maatregelen. Het
is toch van de gekke dat de prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties al bijna twee jaar op zich laten wachten.’ Het is in de ogen van Vrijhof een misvatting om te denken
dat de woningcorporaties in Nederland alleen maar voor mensen
met een minimum inkomen hebben gebouwd. Lang kon het publieke belang van goede huisvesting rekenen op een breed draagvlak, met een prettige sociale mix
van bewoners als gratis bijvangst.
Door al de boekhoudkundige regels, die notabene met de liberalisering aan de corporaties werden
opgelegd, wordt het wonen alleen
nog maar als een kostenpost (bijvoorbeeld ‘onrendabele top’) gepresenteerd in plaats van als een
investering in een publieke voorziening. Koopwoningen – en vooral de villa’s - kosten de gemeenschap, via de hypotheekrenteaftrek, een veelvoud’.

Stille Week in
de Petrakerk
IJmuiden - Van 2 tot en met 8
april organiseert de Petrakerk de
jaarlijkse Stille Week voor Pasen.
Er is elke avond een korte overdenking in de kerk. Het thema is:
‘Meer kleur in je leven!’ De bijeenkomsten beginnen om 19.30
uur
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Westfriezen countert
VSV weg na de pauze

VVH/Velserbroek
Heren 1 zaalkampioen
Regio - VVH/Velserbroek heren 1, een jong team dat voor
het eerste jaar met elkaar samen
speelt. Acht jonge talenten uit
Velserbroek die elkaar hebben
leren kennen via het veldvoetbal
bij VVH/Velserbroek en via het
werk bij de Vomar. Boven alle
verwachtingen liep het vanaf het
begin als een geoliede machine.
Er werden mooie overwinningen
behaald door aanvallend en verzorgd voetbal. Tijdens de winterstop stond het team bovenaan
en werd er in de wandelgangen
al gesproken over een eventueel kampioenschap. Terug naar
woensdag 14 maart, want het
was erg onrustig bij VVH/Velserbroek. De wedstrijd tegen de
nummer drie uit de competitie
moest gewonnen worden om het
kampioenschap te vieren. Op de
tribunes zaten veel supporters
met een groot spandoek om de

kampioenswedstrijd te bewonderen en het team aan te moedigen. De wedstrijd werd uiteindelijk een ware voetbalshow, waarin VVH/Velserbroek haar tegenstander met een klinkende overwinning naar huis stuurde: 123. De kurken van de champagne
gingen met geknal de lucht in en
het kampioensschap werd tot in
de late uren gevierd. Dit kampioenschap betekende tegelijkertijd een promotie naar de 3e
klasse van de KNVB. Een geweldige prestatie, vijftien overwinningen, één gelijkspel en maar
liefst 169 goals gescoord! Het
team is ook nog in volle strijd
voor de beker, wellicht een dubbel feest aan het einde van dit
seizoen. Dit succesvolle team
heeft nog geen sponsor. Heeft U
interesse om dit team te sponsoren, neem dan contact op met
VVH/ Velserbroek.

Leida de Groote
Paastoernooi bij VSV
Velserbroek – Bij VSV wordt tijdens het paasweekend het bekende Leida de Groote toernooi
gespeeld. Op zaterdag 7 april
en zondag 8 april vindt het toernooi, waar maar liefst 30 meisjesteams aan meedoen, voor de
36ste keer plaats.
Leida de Groote was de oprichtster van de Damesvoetbalafdeling bij VSV. Zij heeft veel voor
het damesvoetbal gedaan en
als dank kreeg dit toernooi haar
naam. Zaterdag trapt om 09.00

uur de MD1 het toernooi af. In
de middag komen de MC1 en
de MB1 in actie. De prijsuitreiking zal rond de klok van 17.00
uur zijn.
Met het programma op zondag
vanaf 10.00 uur voor de MA1 en
de Dames is er ook vanuit de regio voldoende animo met sterke afvaardigingen van bekende verenigingen. Publiek is uiteraard van harte welkom op het
toernooi aan de Hofgeesterweg
in Velserbroek.

Vernieuwde website
molen De Zandhaas
Santpoort-Noord - Goed nieuws
voor de vele vrienden van de Santpoortse korenmolen De Zandhaas
en voor al degenen die belangstelling hebben voor dit prachtige monument in bedrijf. Deskundige vrijwilligers van de Stichting
Korenmolen De Zandhaas hebben een vernieuwde, zeer toe-

gankelijke website gemaakt. Deze site wijst u op een makkelijke
en overzichtelijke manier de weg
in een scala aan onderwerpen de
molen betreffende. De site zal van
nu af aan daar waar het nodig of
wenselijk is, worden uitgebreid en
geactualiseerd. Zie ook www.molendezandhaas.nl.

Velserbroek - Zondag moest
VSV tegen ‘angstgegner’ Westfriezen uit Zwaag. VSV heeft
het altijd lastig tegen deze verdedigend ingestelde tegenstander en wist nog nooit in Zwaag
te winnen. Helaas was deze zondag daar geen uitzondering op.
Tot aan de rust ging de partij gelijk op.
Beide ploegen wisten weinig
te creëren en als de thuisploeg
dan wel eens dreigend was wist
doelman Ebbeling handelend
op te treden. Het was dan ook
geen verrassing dat de rust met
0-0 aanbrak. Na de pauze liep
VSV tegen de zo gevreesde tegentreffer op. Een schot ging
tussen een woud van benen
door en verdween zo in het Velserbroeker doel.
Deze treffer gaf Westfriezen de
zo benodigde ruimte en VSV liep
in het countermes van de thuisclub. VSV probeerde nog de bakens te verzetten maar de voor-

hoede was niet echt dreigend, in
tegenstelling tot de thuisclub die
regelmatig naar een 3-0 overwinning uitliep. Gelukkig wisten
de concurrenten niet optimaal te
profiteren van deze misstap. Alleen VVW en Flamingo’s wisten
een puntje aan hun totaal toe te
voegen en Den Helder en Vitesse’22 leden ook een nederlaag
zodat de schade binnen de perken bleef.
Volgende week wacht concurrent Flamingo’s uit Alkmaar. Deze wedstrijd moet VSV winnen
om weg te blijven van de gevaarlijke posities in de tweede klasse.
VSV 2 gaf het goede voorbeeld
door met 1-2 te winnen bij
Stormvogels 2. Door deze zege
speelden ze zich definitief in veiligheid en nu kunnen de blikken
weer naar boven gericht worden.
Een tweede plaats en de derde
periodetitel zijn nu plots in zicht
zodat de rest van het seizoen ook
voor dit team spannend blijft.

Vesper met Mozart
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag 31 maart om 19.00 uur
is er weer een muzikale vesper, in de Dorpskerk te Santpoort-Noord, zo aan de vooravond van de Stille Week en Pasen. In deze vesper zullen werken van Mozart gezongen worden, en mooie liederen, passend bij de veertig-dagen- of
vastentijd. Het is een mooi moment om samen stil te zijn en te
zingen. Er is muziek, inspirerende teksten, stilte en meditatie.
Geen preek of overweging. Zoals gewoon wordt er gelegenheid geboden om een gebeds-

kaarsje te branden. De Dorpskerkcantorij zingt onder leiding
van dirigente Antje de Wit. Orgel- en piano-begeleiding verzorgt Klaas Koelewijn. Gedichten en teksten worden voorgedragen door Henk Reefhuis
en andere koorleden. De Vespers in de Dorpskerk zijn vrij
toegankelijk en gratis. Bijdrage in de collecte is welkom. Zie
ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl. Meer informatie:
symphonia@xs4all.nl of telefonisch 06-21805104 (Antje de
Wit). Kerk is een half uur voor
aanvang al geopend, in stilte.

Ledenvergadering
Historische Kring Velsen
Velserbroek - De Historische
Kring Velsen (HKV) houdt op
maandag 2 april zijn halfjaarlijkse openbare ledenvergadering
in Woonzorgcomplex De Hofstede in Velserbroek. De vergadering vangt aan om 20.00 uur
en is tevens toegankelijk voor
niet-leden. De zaal is open om
19.30 uur en koffie of thee voor
aanvang is gratis. De vergadering begint met een lezing door
de heer W. de Wit, met als onderwerp het m.s. Arosa Sun. Dit
schip werd in 1930 in Frankrijk
gebouwd als luxe passagiersschip en heeft een grillige geschiedenis achter de rug. Het
schip is in Velsen bekend geworden als logiesschip voor
werknemers
(gastarbeiders)
van de KNHS (Hoogovens) dat
van 1961 tot 1974 in het Binnenspuikanaal van het Noord-

zeekanaal gelegen heeft. In
1974 is het schip verkocht om
gesloopt te worden.
Tevens zal de heer Andries
Vonk van de Stichting Het Dorp
Velsen gelegenheid geboden
worden om doelstelling en activiteiten van deze stichting toe
te lichten
In de pauze van de vergadering is er gelegenheid om ‘oude’ nummers van het HKV-jaarboek Velisena en diverse andere boekwerken aan te kopen.
Na de pauze volgt een kort
huishoudelijk deel, met onder
andere verslagen van het bestuur en van de verschillende
HKV werkgroepen. Voor nadere informatie: www.historischekringvelsen.nl of men kan bellen of mailen: 023-5376302/0614831644 of hkv-velsen@online.nl.

Bekerwinst
SC Santpoort
Velserbroek - SC Santpoort spelend in het Polderhuis Velserbroek moest het opnemen tegen
het sterke Z.S.C. Seande die in de
Promotieklasse speelt. Santpoort
2 speelt in de eerste klas maar
promoveren dit jaar naar de Promotie klas doordat zij (zij het nog
niet formeel) Kampioen zijn! Dave Looijer ook al gewonnen bij de
kampioenswedstrijd met het 2e
liet nu ook zien dat hij heel geconcentreerd kan schaken, in
een moeilijke stelling speelde hij
steeds de goede zetten en won
als eerste. Nathalie van der Lende en Stefan Fokkink verloren beiden 1-2. De zware druk lag nu
op Jan Burggraaf aan bord 1, bij
winst zou het 2-2 worden, maar in
dat geval zou bord 4 afvallen en
zou Santpoort alsnog door bekeren. Het werd een spannende pot
Jan Burggraaf aan bord 1 lied zien
dat er met hem niet te spotten valt,
zijn stukken werkten veel beter
samen dan die van zijn tegenstander en Jan won dan ook dik verdiend. SC Santpoort is met deze
overwinning door gedrongen tot
de laatste 8 voor de NHSB beker.
De volgende tegenstander komt
uit Hoorn ‘Caissa’ een schaakgodin dezelfde naam als ons clubblad. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl. Volgende week dinsdag 3 april Paastoernooi in het
Polderhuis Velserbroek aanvang
20.00 uu. Wie mee wilt doen, kan
zich opgeven via gerardswier@
hotmail.com. Deelname is gratis.

Vrouw slaat
toezichthouder
Velserbroek - Vorige week
woensdag rond 16.30 uur is een
69-jarige vrouw uit Velserbroek
aangehouden nadat zij een toezichthouder meerdere keren had
geslagen. De vrouw liet haar
hond uit waarbij het dier zijn behoefte deed langs de Zadelmakerstraat in Velserbroek. De toezichthouder vroeg de vrouw dit
op te ruimen, maar zij gaf daar
geen gehoor aan. Nadat de toezichthouder haar een bekeuring
wilde geven werd de vrouw boos
en wilde weglopen. In de discussie die vervolgens ontstond sloeg
de vrouw de toezichthouder
waarna ze werd aangehouden.
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Koor FF Anders houdt
open repetitieavond

‘Succesvol
ondernemen
in Driehuis’

Velserbroek - Koor FF Anders
houdt donderdag 26 april een
open repetitie avond in het Polderhuis in Velserbroek, van 19.30
tot 21.30 uur. Wie graag zingt is
van harte welkom. Men hoopt
ook op mannen als versterking
in het koor.
FF Anders werd in 2009 opgericht en heeft in 2010 een enorme groei meegemaakt. Het koor
is een gezelligheidskoor uit Velserbroek met circa 50 leden.
Het repertoire is Nederlandstalig. Het koor staat onder leiding
van dirigent André Jansen. André Daemen is de toetsenist. De
dirigent weet op z’n eigen wijze de liedjes te arrangeren, zodat het allemaal ‘ff anders’ klinkt.

Driehuis - Donderdag 12 april
2012 vanaf 20.30 uur is er weer
een netwerkavond tijdens het
ondernemerscafé in Oma’s kamer, café Middeloo in. Naast informele uitwisseling, is er weer
een leuk en interactief programma onder de noemer ‘Succesvol ondernemen in Driehuis’. Na
een korte speeddate vindt een
vraaggesprek plaats met één van
de meest bekende en succesvolle ondernemers in Driehuis, Ruud
Gerrits van café Middeloo. Ook
krijgen ondernemers de mogelijkheid om een vraag of –aanbod
te doen. Dit is een vast onderdeel
van de netwerkavond met als doel
elkaar te helpen en te versterken.
Deze avond biedt eveneens de
mogelijkheid zich in te schrijven
voor deelname aan één of meer
workshops: 1. ‘1e hulp bij ongelukken in en om uw bedrijf’, 2. ‘Effectief communiceren met verschillende klanttypen’ en 3. ‘Webteksten schrijven’. De workshops
worden aangeboden door enthousiaste ondernemers voor een
symbolisch bedrag van 15 euro
per workshop. Ondernemersvereniging Driehuis is in 2010 met
haar netwerkavonden begonnen.
Zie ook www.ondernemend3huis.
nl. Voor het ondernemerscafé
hoeft u zich niet aan te melden.

In het korte bestaan van van dit
koor zijn al veel optredens verzorgd, in ouderencentra, de jaarlijkse kerstsamenzang op het
Vestingplein te Velserbroek en
het Havenfestival in IJmuiden.
Ook dit jaar staan er weer veel
optredens op het programma.
Een van de optredens is tijdens
het korenfestival Velsen zingt in
het Witte Theater in IJmuiden.
Dit korenfestival wordt van 21.30
tot 22.00 uur afgesloten door FF
Anders.
Het koor repeteert iedere donderdagavond In het Polderhuis
te Velserbroek van 19.30 - 21.30
uur. Verdere informatie is te vinden op de mooie website: www.
ffanders-velserbroek.nl.

Seizoen Haarlem Night
Skate start met clinic
Regio – Na een succesvol skatejaar 2011 waarin de Haarlem Night Skate werd uitverkozen totsportevenement van het
jaar in de regio Kennemerland
staan Haarlem, Bloemendaal en
Velsen nu aan de voorhand van
een nieuw seizoen met Haarlem
Night Skates. Vanaf 25 april worden er opnieuw een tiental van
de succesvolle thema skatetochten georganiseerd. Om het seizoen goed te kunnen beginnen
organiseert de Haarlem Night
Skate op woensdag 28 maart een
gratis skateclinic. Deelnemers
hoeven zich niet aan te melden
en kunnen aansluiten door zich
om 19.00 uur te melden op het
parkeerterrein van Snowplanet
in Spaarnwoude. Tijdens de skateclinicworden deelnemers verschillende manieren van remmen aangeleerd. Ook worden de
deelnemers natuurlijk helemaal
klaar gestoomd voor de eerste
Haarlem Night Skate.
De Haarlem Night Skate stelt
zich ten doel om de skate en
skeeler sport in de regio Kennemerland te bevorderen. Iedereen
diegraag mee wil doen aan de
Haarlem Night Skate maar nog
niet over voldoende vertrouwen
beschikt in zijn of haar eigen
skatevaardigheid krijgt nu deze
unieke kans aangeboden. Alle
remtechnieken passeren woensdagavond 28 maart de revue.
Ook voor de gevorderde skater valt er nog van alles te leren
deze avond. Deskateclinic wordt
gegeven in dezelfde geest als de
Haarlem Night Skate zelf: deelname is gratis en inschrijven in
niet nodig. Het recreatiegebied
van Spaarnwoude is een prachtige locatie voor deze skateclinic.
Het asfalt is er prachtig!
Op woensdagavond 25 april is
de eerste Haarlem Night Skate
van 2012. Het thema bij de eerste Haarlem Night Skate is Carnaval. De Haarlem Night Skate is

een skatetocht door de gemeentegrenzen die de mooiste plekken van de regio onder de aandacht wil brengen en ervoor wil
zorgen dat op een verantwoorde,
veilige manier wordt gereden.
De Haarlem Night Skate is een
skatetocht, geen wedstrijd, het is
een sociaal gebeuren voor iedereen, ongeacht leeftijd, die sportief is of zich sportief voelt.
In 2011 is de Haarlem Night Skate uitgeroepen tot sportevenement van het jaar in de regio
Kennemerland. Het fenomeen
Night Skate wordt georganiseerddoor Sport Support Kennemerland, samen met een groep
enthousiaste vrijwilligers. Zij
dragen er zorg voor dat de bonte
stoet skaters veilig op de openbare weg kan rijden. De Haarlem
Night Skate is voorzien van een
gemeentelijke vergunning en
van politiebegeleiding. Meedoen
is gratis! Deelnemers komen op
eigen gelegenheid naar het vertrekpunt, zonder dat er sprake is
van een inschrijving of licentie.
(foto: Eric Zwart)

‘t Mosterdzaadje

Nederlandse muziek
en Klankschalen
Santpoort-Noord - Nederlandse componisten worden op vrijdag 30 maart om 20.00 uur in ’t
Mosterdzaadje uitgevoerd door
Josje Lodder-piano, Anja van
Dooren (bas)klarinet en Alwin
de Vries- fluit. Op het programma staan Piet Ketting, Ton de
Leeuw, Stephen Westra, Lucas
Wiegerink ( première) en Theo
Loevendie.
Op 1 april om 15.00 uur is er een
klankschalen concert dat Thom
Olschansky en Jeanine Wete-

rings in ’t Mosterdzaadje gaan
verzorgen. De klanken van een
groot gevarieerd instrumentarium, van klankschalen, Tibetaanse belletjes tot didgeridoo’s geven de luisteraars een bijzondere gevoelsbeleving. De zachte
kracht van klank.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Gratis Bloeddrukmeting
bij thuiszorgwinkel
Santpoort-Noord - De Vegro
Thuiszorgwinkel in Santpoort
biedt gratis bloeddrukmetingen
aan op woensdag 4 april tussen
10.00 en 15.00 uur. Een afspraak
maken is niet nodig; men kan
gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na
de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven.
Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een
hoge bloeddruk een risico kan
vormen voor de gezondheid van
hart en nieren. Bloeddruk is een
maat voor de druk die het bloed
op de vaatwanden uitoefent als
het door de bloedvaten wordt
gepompt. De bloeddruk varieert
van moment tot moment. Sport

en beweging, stress en emoties
kunnen de bloeddruk tijdelijk laten stijgen. Zo’n tijdelijke stijging
is heel normaal, het is niet hetzelfde als een verhoogde bloeddruk.
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel
zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om ook regelmatig zélf
de gezondheid te checken, zoals een bloeddruk- of vetmeter. De Vegro-medewerkers geven graag deskundig advies. Het
adres van de Thuiszorgwinkel is
Crocusstraat 1.
Elke eerste woensdag van de
maand kan men hier tussen
10.00 en 15.00 uur terecht om
gratis de bloeddruk te laten meten.
Zie ook www.vegro.info of bel
gratis naar 0800–2887766.

Zang en gebed in
de Engelmunduskerk
Driehuis - Zondagavond 1 april
zal de Engelmundus Cantorij uit
Driehuis om 19.15 uur een viering ‘Op weg naar Golgotha’
verzorgen in de Engelmunduskerk in Driehuis. Het lijdensverhaal wordt gelezen,afgewisseld
met zang- en orgelspel. De samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren. Tijdens de vie-

ring worden onder andere werken gezongen en gespeeld van
Juan France de Iribaren, W. Barnard, Hugo Distler Felice Anero,
Herbert Gadsch. De voorganger
is pastor E Wigchert. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat
onder leiding van dirigent/organist Joop Heeremans. Iedereen is
van harte welkom.

Film ‘Il Vangelo
Secondo
Matteo’
Santpoort-Noord - De film ‘Il
Vangelo Secondo Matteo’ is een
prachtige verfilming van het evangelie volgens Matteüs van regisseur Pier Paolo Pasolini. Iedereen
-tot aan het Vaticaan toe- was het
er na de premiere in 1964 over
eens, dat geen film ooit zo overtuigend het leven, lijden en de opstanding van Jezus had weergegeven. De film wordt vertoond op
maandag 2 april om 19.30 uur in
de benedenzaal van het Parochiecentrum, Frans Netscherlaan 12.
Toegang is gratis, net als de koffie. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage voor de onkosten gevraagd.

‘Sonny Boy’ in
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 6 april is het weer filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts
Belang. Er wordt deze middag de
film ‘Sonny Boy’ vertoond, de verfilming van de bestseller van Annejet van der Zijl, gebaseerd op
een waargebeurd verhaal over een
verboden liefde aan de vooravond
van WO II. Aanvang van de film is
14.00 uur en de toegang is geheel
gratis. ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.
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Let’s Dance Velsen

Talenten in dans

Veerpont De Opstapper
1 april weer in de vaart
Regio - Na een winterstop gaat
vanaf 1 april veerpont De Opstapper weer varen.
De vaartijden van de pont zijn
dit jaar in de weekenden van 1
april tot en met 30 september
van 11.00 tot 17.00 uur. En in de
schoolvakanties van 1 mei tot en
met 4 mei, en van 14 juli tot en
met 31 augustus ook van 11.00
tot 17.00 uur. Na 30 september
gaat de pont weer de winterstalling in.
De Opstapper zorgt voor een
verbinding over het Zijkanaal C
voor fietsers en wandelaars, De
aanlegsteigers liggen aan beide kanten van het Zijkanaal. De
ene steiger ligt ter hoogte van
het wielerciruit in het Westhoffbos en de andere steiger ligt halverwege de Buitenhuizerweg, tegenover nummer 6 in het deelgebied Buitenhuizen. Medewer-

kers van het werkvoorzieningschap Paswerk zorgen voor de
overtocht.
Buiten de vaartijden van de pont
kunnen fietsers en wandelaars
langs het Zijkanaal, via het Pontplein naar het noordelijke deel
van Spaarnwoude komen om
door het gebied hun tocht verder
te vervolgen. Een andere mogelijkheid om de fiets- of wandeltocht te vervolgen is door het
dorpje Spaarndam en de Westbroekplas. De kapitein zet u over
voor 1,50 euro.
In Spaarnwoude is de lente begonnen. Het groen ontluikt en de
vogels fluiten hun lied.
Tijd voor een heerlijke wandeling of fietstocht. Onderweg is er
genoeg gelegenheid om op een
van de vele terrassen om te genieten van bijvoorbeeld een kopje koffie.

Velsen - Tijdens Let’s Dance Velsen, van maandag 9 tot en met
zondag 15 april, kan het publiek
in het Witte Theater kennis maken met de grootste beloften in
de dans op dit moment. Naast
choreografietalent zijn dat regionale dansers.
‘DansClick 12’, woensdag 11 april
(20.30 uur) presenteert twee
stukken van veelbelovende choreografietalenten. Koen de Preter en Ulrika Kinn Svensson met
hypnotiserende, hartverwarmende dansvoorstelling ’Sometimes
it’s there’. In het speelse, luchtige ‘Undo’ experimenteert Itamar
Serussi Sahar met fysieke mogelijkheden. Na afloop van de voorstelling wordt het publiek op het
toneel een drankje aangeboden.
Hierbij zijn ook de dansers aanwezig om na te praten over de
voorstelling.
Choreograaf Muhanad Rasheed
heeft vorig seizoen de belangrijke dansprijs, de Zwaan, gewonnen. De prijs voor de meest indrukwekkende choreografie van
het seizoen. Voor zijn nieuwste
productie op donderdag 12 april
(20.30 uur) vormen zijn persoonlijke ervaringen uit zijn thuis-

Waterloo G2 wint
weer thuiswedstrijd
Driehuis - Waterloo G@ speelde zaterdag de derde thuiswedstrijd op de velden van voetbalclub vv Waterloo in Driehuis. De
wedstrijd verliep voorspoedig.
Zeker door het eerste doelpunt
van Jim. G2 wilde graag winnen
van Hellas Sport uit Zaandam.
Maar Hellas Sport maakte nog
in de eerste helft de gelijkmaker. In de rust werd daarom
druk overlegd over een betere opstelling van Waterloo. De
spelers waren erg zenuwachtig
geworden. Maar dat pakte gelukkig goed uit, want na de rust

werd er meermaals gescoord
door Jim, Mario en Dylan, wat
uiteindelijk een resultaat van
maar liefst 8-1 opleverde voor
Waterloo. Een prachtig resultaat, waar de spelers en coach
heel blij mee zijn.
Volgende week speelt Waterloo
hun tweede uitwedstrijd. Ook
die hopen ze te winnen, zodat
ze hun mooie eerste plaats kunnen behouden.
,,Maar we kunnen niks beloven”, zegt speler Dylan Schiphorst deskundig. Je weet tenslotte nooit hoe het balletje rolt.

Postcode Loterij
deelt LED-lampen uit
Velsen-Noord - Een hele wijk in
Velsen-Noord kan straks energiezuinige LED-lampen indraaien.
Alle deelnemers van de Postcode
Loterij die meespelen met wijkcode 1951 hebben een box met 4
LED-lampen gewonnen. In totaal
ontvangen deze winnaars de aankomende twee weken 1184 dozen

met vier LED-lampen. Iedere LEDlamp draagt bij aan een forse besparing op de energierekening en
het tegengaan van de klimaatverandering. De winnaars krijgen een
coupon thuisgestuurd waarmee
zij hun prijs kunnen ophalen bij
Dekamarkt, Wijkerstraatweg 133
in Velsen-Noord.

land Irak de inspiratiebron. ‘Henna’ toont het huwelijksritueel,
maar ook de mooie momenten
in het leven zijn niet zonder gevolgen. Om 19.30 uur gratis voorbeschouwing door dansdocent
Liesbeth Osse.
In de nieuwe voorstelling van
het jonge dansgezelschap Plan
D van de talentvolle choreograaf
Andreas Denk, ‘Circus Santa
Sangre’ op zondag 15 april (14.30
uur), neemt het publiek (6+) een
kijkje achter de schermen bij het
circus. Ontmoet in een dansvoorstelling vol fantasie, humor en
slapstick een koorddanser met
hoogtevrees, een boeienkoning
en een rare man in een vogelpak die een stunt doet in een bak
met water. Om 12.30 uur kunnen kinderen (6+) een gratis circusworkshop bijwonen verzorgd
door het gezelschap. Vanwege
het beperkt aantal plaatsen is
vooraf aanmelden noodzakelijk:
paulatonnon@wittetheater.nl of
telefoon 0255-521972.
Don’t Hit Mama verbouwt op
zaterdag 14 april (20.30 uur)
het Witte Theater tot een funky
danceclub, geïnspireerd op de
New Yorkse underground dance
feesten. De beste dansers uit de
hiphop en clubdance scene delen de vloer met het publiek en
met talenten uit Velsen en omstreken. Voor het beproefde
‘clubconcept’ zoekt Don’t Hit Mama nog een aantal jonge mensen (15+) met dans en theater
skills en met een gezonde dosis
lef. In aanloop naar de voorstelling op 14 april krijgen zij twee
avonden een intensieve training
van dansers van Don’t Hit Mama.
Opgeven voor de audities (tevens workshopdag) op zondag 1
april van 13.00 tot 17.00 uur kan
via auditie@letsdancevelsen.nl.
Na afloop van de voorstelling op
zaterdag 14 april is er een gratis
afterparty met DJ Lovesupreme.
Zie ook www.letsdancevelsen.nl.
(foto: Rob Hogeslag)

Rozenbeekschool
Rent voor Rijst
Velserbroek – Leerlingen van de
R.K. basisschool De Rozenbeek
uit Velserbroek zullen de vastenperiode eindigen met een sponsorloop. Zij zullen op woensdag 4
april tussen 8.45 en 10.00 uur een
vast parcours vlakbij de school
afleggen. Alle leerlingen van de
school laten zich sponsoren door
familie en vrienden. Met de opbrengst van deze sponsorloop
steunen zij het Voedselproject van
Stichting VeloVelo.
Stichting VeloVelo is werkzaam op
de Filipijnen, in het bergdorp Casat. De families die hier wonen
zijn vaak zo arm, dat ouders geen
geld hebben om de kinderen elke
dag eten te geven. Het voedselproject zorgt ervoor dat kinderen

van de basisschool elke schooldag een voedzame maaltijd op
school krijgen. Afgelopen schooljaar is het voedselproject ook gesteund door de leerlingen van de
Rozenbeekschool. De leerlingen
uit Casat hebben hierdoor elke
dag van een maaltijd kunnen genieten. De berichten uit Casat zijn
erg positief: de kinderen zijn niet
meer ondervoed en halen goede schoolresultaten. Zo hebben
ze ook meer kans op het halen
van een diploma: onmisbaar voor
een betere toekomst. Met de opbrengst van de sponsorloop ‘Rennen voor Rijst’ zal het Voedselproject volgend schooljaar ook weer
door kunnen gaan. Zie ook www.
velovelo.info.

Naar buiten in
Noord-Holland
Regio - Nu de lente is begonnen,
valt er weer veel te zien en veel
te beleven in het mooie NoordHollandse landschap. Overal zijn
lammetjes te bewonderen, keren
weidevogels terug in het landschap en krijgt de natuur weer
kleur. Zin om er op uit te trekken? De natuurwegwijzer geeft u
een prachtig overzicht van de vele wandel, fiets en vaarroutes in
Noord-Holland. Zie ook www.natuurwegwijzer.nl. Leuk om met je
kinderen pasgeboren lammetjes
te bekijken. Dat kan in de Amsterdamse Waterleiding duinen
op verschillende data. Of bezoek
een schaapscheerdag, bijvoorbeeld op zondag 27 mei op boerderij Zorgvrij. Ook de echte vogelliefhebbers kunnen hun hart
ophalen. Voor het waarnemen
van weidevogels, wandelend of
per boot, is er tal van excursies.
De natuurwegwijzer is een samenwerking tussen PWN, Recreatie Noord-Holland, Landschap
Noord-Holland, Waternet en IVN
(Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid).

Contact
gewenst?!
Velsen - Bibliotheek Velsen
heeft in de landelijke Week van
de Psychiatrie in samenwerking
met Context een speciale avond
georganiseerd. De week heeft
als thema ‘Contact gewenst?!’
en gaat over contacten die écht
waardevol en belangrijk zijn.
Contacten die u tevens op kunt
doen in de bibliotheek, waar op
maandagavond 2 april de boekverfilming ‘De gelukkige huisvrouw’ wordt vertoond. Het onderwerp van de avond is dan ook
postnatale depressie. Wist u dat
ruim een op de tien vrouwen hier
mee te maken krijgt? Om dit onderwerp beter te belichten bieden wij u een interview met een
ervaringsdeskundige en de verfilming van de bestseller van Heleen van Royen. De avond wordt
gehouden in de Centrale Bibliotheek op maandag 2 april vanaf
19.30. De kosten bedragen 5 euro voor bibliotheekleden of 7,50
euro voor niet-leden, inclusief 1
consumptiebon per persoon. Inschrijven is gewenst en kan via
www.bibliotheekvelsen.nl.
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Historische jaarverslagen

Duurzaam
toerisme

speler waarom het draaide in casu J. Tol Sr. niet meer te doen opstellen, waaraan ten einde het belang van de vereeniging voor oogen houdende werd voldaan. Volgens onze meeningen werd dit alles veroorzaakt door het zeer hatelijke courantgeschrijf v.n.l. van
De Telegraaf en Het Volk.
Zaterdag 2 juni bestaat IJmuider Voetbal Vereniging Stormvogels precies 100 jaar. Dit
wordt gevierd met diverse festiviteiten en de uitgave van een
jubileumboek. Op de zoektocht naar materiaal kwam er
een door de tijd geteisterde
ordner boven water. De inhoud
was sensationeel en gaf niet
alleen een inkijk in het verre verleden, maar gaf ook veel
munitie voor de inhoud van het
boek. Van de verslagen van
de jaarvergaderingen tussen
1931 tot en met 1956 is een
selectie gemaakt die onverkort en onverbeterd zal worden geplaatst in deze rubriek.
1932: In verband met de werkeloosheid werd door het Bestuur
besloten honderd kostelooze toegangskaarten per competitiewedstrijd beschikbaar te stellen ten
gerieve van de werkelooze voetballiefhebbers. De gemeente was
zoo vriendelijk deze kaarten tevens vrij te stellen van belasting.
1938: Ook dit jaar werd onze vereeniging door den KNVB er op
attent gemaakt dat de speelwijze
van het eerste elftal niet deugde
en dat hierin verandering moest
komen. Het spel was te agressief en te bonkig, waarbij vooral het oog op eenige spelers viel.
Eenige malen werden hieromtrent
brieven ontvangen. Het liep zelfs
zoo ver dat een bondsbestuurslid namens de Strafcommissie
een onderhoud met het Bestuur
had en daarna met de spelers van
het eerste elftal ten einde tot een
oplossing te komen. Er werd ons
zelfs medegedeeld, dat wanneer
het Bestuur niet meewerkte door
een andere speelwijze te bevorderen er door de Strafcommissie
ernstig óók tegenover het Bestuur
zou worden ingegrepen. Met dit
medewerken werd bedoeld de

Het betrokken Bondsbestuurslid deelde ons echter nadrukkelijk mede, dat door hen absoluut niet naar courantenberichten werd gekeken, doch dat men
uitsluitend te werk ging naar de
verschillende meldingen die van
diverse vereenigingen binnenkwamen. Dan werden door hen
neutrale controleurs aangewezen, die op hun beurt rapporten
uitbrachten bij de Strafcommissie. Zoo kan men meteen eens
waarnemen hoe vertrouwelijk de
vereenigingen tegenover elkaar
staan. Wij voor ons hebben thans
wel uitgemaakt welke vereenigingen dat zijn. Mede oorzaak
van deze onregelmatigheden zijn
vaak arrogante en onsympathieke optredens van scheidsrechters tegenover onze vereeniging.
Er zijn erbij die met een vooroordeel tegen onze vereeniging het
veld inkomen en dan kunnen onze jongens geen goed meer doen.
Tot een deze H.H. behoort de Heer
K.L.v.d.Meer onder wiens leiding
wij absoluut niet meer willen spelen. Zoo hebben wij ook geen
perskaart meer verstrekt aan DeTelegraaf en Het Volk.
In het kader van het 100-jarig
jubileum organiseert Stormvogels op zaterdag 2 juni een
reünie. Voorafgaand aan deze reünie wordt er een onderlinge voetbalwedstrijd georganiseerd voor (oud-)leden. Tijdens deze reünie kunt u oude
koeien uit de sloot halen, sterke verhalen ophoesten, oude teamgenoten ontmoeten
of een blik werpen op ons museum. U kunt u zelf voor deze reünie aanmelden via reunie100@stormvogels.nl. Meer
informatie is te vinden op onze
website www.stormvogels.nl,
www.facebook.com/stormvogels100jaar en in onze kantine.

Themabijeenkomst
wonen voor jongeren
IJmuiden - Vorige week maandag
hielden de Progressieve Jongeren
Kennemerland (PJK) hun eerste
themabijeenkomst in de centrale
Bibliotheek Velsen. Deze bijeenkomst ging over wonen voor jongeren. Als gastsprekers waren uitgenodigd Peter van Ling (directeur AWV Eigen Haard), Ted Kuné (directeur Woningbedrijf Velsen), Robert te Beest (wethouder
wonen), Rein Willems (directeur
Bouwfonds regio Noord-West) en
Jeanette Sprenkeling (financieel
adviseur Rabobank). Aan de hand
van stellingen over het beperken van de hypotheekrenteaftrek,
het verstrekken van startersleningen door de overheid en de verkoop van huurwoningen werd de
discussie op gang gebracht. Tussen de gastsprekers was er wisselend overeenstemming, maar de
verschillen werden ook duidelijk.
Iedereen was het erover eens dat
er duidelijkheid moet komen over
de hypotheekrenteaftrek, omdat
dat in ieders belang is. Veel economen hebben al gezegd dat de
hypotheekrenteaftrek
beperkt
moet worden. In het Catshuis zal
er over gesproken worden, maar
de vraag is of deze duidelijkheid er
nu al gaat komen. Over het aanbieden van leningen voor starters verschilden de sprekers het
meest. De wethouder ziet dit niet
als taak van de overheid. De directeuren vinden het een goed idee
om hiermee woningen te kunnen
verkopen. De financieel adviseuse
meldt dat zij aan veel regelgeving
gebonden is, waardoor het voor
banken lastiger is om hypotheken
te verstrekken. De gastsprekers
waren het eens over het feit dat de

woningmarkt vast zit. Over of de
oplossing moet komen vanuit het
marktmechanisme dat iets aan de
prijs doet of vanuit de vraagkant
met behulp van (starters)leningen en hypotheken, zijn de meningen verdeeld. Na de pauze heeft
Gertjan Huijbens kort verteld over
het project Wij willen wonen uit
2004. Hierbij werden diverse ideeen aangeleverd. Deze waren helaas niet concreet genoeg om uit
te voeren. De winnares heeft hierbij een woning aangeboden gekregen van de woningcorporaties.
Vervolgens kwam de discussie met
het publiek op gang. De jongeren
uit het publiek hebben hun wensen aangegeven: sommigen laten hun keus afhangen van hun
eigen financiële situatie, inclusief
werk, anderen hebben specifiekere wensen qua formaat en type
woning. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente gaat nu
een woonvisie gaat ontwikkelen
in samenwerking met regionale
partijen. Onderdeel hiervan is het
woonverdeelmodel. Het huidige
systeem met opties en een loterij
werkt niet optimaal. Er wordt een
bureau ingehuurd om een nieuw
systeem te ontwikkelen. Jongeren
zijn minder dorpsgebonden bleek
uit de wensen, maar kijken meer
regionaal. De PJK zal in de gaten
houden of dit nieuwe systeem het
inderdaad makkelijker en transparanter maakt voor jongeren om
een woning te komen.
Woensdag 28 maart om 20.00 uur
is de volgende reguliere bijeenkomst van de PJK in café Middeloo in Driehuis. Alle jongeren met
een progressieve inslag tot 30 jaar
zijn welkom.

Voorjaarsverkoop Unicef
Velsen - Het zonnetje schijnt
weer, de bloemen steken hun
kop weer boven de grond uit en
de voorjaarsverkoop van Unicef
kan weer beginnen.
De verkoop vindt plaats op diverse adressen: Irma van de
Wouw, Gerda Hinlopen, Corrie Kroon, Joke Bakker, Jannie Brinkman, Ank Schene, Ellen Onnink en Margreet Oosten. Voor de adressen kunt u

terecht op de site www.unicefshop.nl onder het kopje verkooppunten. Bovendien zullen
er een aantal Unicef-vrijwilligers voor u klaar staan op de
Heemsteedse voorjaarsmarkt
op zondag 20 mei.
Mocht u vragen hebben of u
als vrijwilliger willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met R. van der Groep, telefoon 0255-520767.

Velsen - Velsen wordt een van
twaalf gemeenten in Noord-Holland die meedoen aan het project ECO XXI. Het project duurt
twee jaar. Het project heeft alles te maken met duurzaam toerisme en de Blauwe Vlag. Velsen heeft al vijf jaar de Blauwe Vlag gekregen voor IJmuiden aan Zee en Marina Seaport.
het gaat dan om voorzieningen als voor schoon (zwem)
water, goede sanitaire voorzieningen en veiligheid. In Velsen
wordt door verschillende ondernemers hard gewerkt aan duurzaam toerisme. Zo heeft Camping de Duindoorn zelfs al een
‘Golden Green Key’ voor haar
inspanningen op het gebied van
milieubesparingen. Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach heeft
een Zilveren Green Key en ook
Bastion Hotel Santpoort heeft
een Green Key keurmerk. Bij het
ECO XXI project wordt gewerkt
aan meer samenhang tussen
ondernemers en gemeenten op
het gebied van duurzaam toerisme. Ook Zandvoort doet mee en
kan een partner worden op dit
gebied. Dankzij het project kunnen ondernemers bijvoorbeeld
meedoen aan workshops. (Karin Dekkers)

Formulierenbrigade
Velsen - Heeft u onlangs de
aanslagen voor de waterschapsen gemeentelijke belastingen
weer ontvangen? En twijfelt u of
u misschien recht heeft op kwijtschelding? De Formulierenbrigade Velsen kan u hierbij helpen.
De Formulierenbrigade Velsen
kan samen met u kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor
kwijtschelding van de belastingen. Ook bieden de consulenten
van de Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst, hulp bij het
invullen van de aanvraag. Verder
kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade Velsen, belt u met
telefoonnummer 088-8876900.
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00. Of via
formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn
en Zorg, gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. De medewerkers van de Formulierenbrigade Velsen komen, indien nodig, ook op afspraak bij u thuis.
De Formulierenbrigade Velsen houdt nu ook in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen spreekuur in de Schulpen,
ingang van Diepenstraat, in Velsen-Noord. Dit spreekuur is iedere dinsdag van 9.00 tot 12.00.
Het spreekuur is uitsluitend op
afspraak.

Infopagina
29 maart 2012

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Twee extra avondopenstellingen

Alle kinderen een
eigen reisdocument!
Vanaf dinsdag 26 juni moeten alle kinderen in Nederland een eigen reisdocument hebben. Een
tijdige afspraak op een van de
twee extra avond-openstellingen
op het stadhuis voorkomt problemen aan de grens.
Alle kinderen mogen met ingang van
26 juni 2012 niet meer in het paspoort van hun ouders staan, maar
moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort of identiteitskaart).
Dat heeft de rijksoverheid besloten.

tra avondopenstelling van maandag
16 of 23 april bij Burgerzaken op het
stadhuis. Dan is het reisdocument
nog op tijd klaar. U kunt ook terecht
op de gewone donderdagavond openstellingen.
Mensen die na 1 mei een afspraak
maken, lopen het risico dat het reisdocument niet op tijd klaar is. Dat
kan gevolgen hebben voor een reis
naar het buitenland.

De gemeente Velsen verwacht extra
drukte bij de aanvraag van reisdocumenten.

De reisdocumenten worden gemaakt
door één bedrijf in Nederland. Daar
wordt het de komende tijd zeer druk,
waardoor aanvragen na 1 mei vertraging kunnen oplopen.

Voorkom problemen aan de grens
en bel voor een afspraak op de ex-

Zie ook www.velsen.nl en www.
paspoortinformatie.nl

In verband met feestdagen

Stadhuis aantal dagen dicht
In april zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is dicht op:
Vrijdag 6 april
Maandag 8 april
Maandag 30 april

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koninginnedag

Felisenum wint scholenproject ‘Jouw Velsen’
Een sterk debat en een goed filmpje – daarmee werd het Felisenum de winnaar van het scholenproject ‘Jouw Velsen’. Op 21
maart werd de John van Dijk
wisseltrofee uitgereikt.
De eerste prijs werd uitgereikt aan
Eric, Yannick, Maurice en Ludovic van klas 4D. Na een levendige en
vrolijke discussie wonnen zij vanwege hun hoogdravende debat en
hun goed gemonteerd filmpje over
een actueel thema ‘Occupy Telstar’. Zoals ieder jaar overhandigde

de moeder van John van Dijk, mevrouw Post, de wisseltrofee aan het
winnende team.
De tweede prijs ging naar het Technisch College Velsen, de derde prijs
naar het Ichthus Lyceum en de vierde prijs naar het Vellesan College.
Tijdens de wedstrijd werd er flink op
los getwitterd door volgers van buiten en door de deelnemers en toehoorders in de raadzaal via #JvDF.
Dit fonds is opgericht om jongeren
meer bij de politiek te betrekken.
(foto: Gemeente Velsen)

Verkeerde data op
stickers papier ophalen
HVC Alkmaar, voorheen de Rein
Unie, haalt het papier op in Velsen. De ophaaldata op twee routes in april en mei kloppen niet.
De fouten zitten in route 608 en 602.
Deze nummers staan op de stickers
die eind 2011 zijn verspreid.
In wijk 608 wordt op donderdag 5
april gereden (en niet op woensdag 4 april). In wijk 602 wordt op
maandag 21 mei gereden (en niet
op maandag 4 juni).
Door één wijk lopen meerdere rou-

tes; de fouten zitten alleen in de
routes 608 en 602.
Route 608 gaat door de Velserbroek:
Pijlkruidbuurt, Buurt 84 en 87.
Route 602 gaat door Velserbeek en
Velsen-Oost (Velsen-Zuid), en door
Velsen-Noord:
Watervlietbuurt,
Van Gelderbuurt, Duinvlietbuurt
en Gildenbuurt.
Wie vragen heeft, kan bellen met
0255-566166 of mailen naar klantenservice-velsen@hvcgroep.nl

Aandachtig luisteren
Een aandachtig publiek luisterde dinsdagavond 27 maart naar prof. dr. Jacob
de Boer tijdens de 2e stadslezing. (foto: Reinder Weidijk)

Mededelingen
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Adres

Ondernemersloket

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Telefoon (0255) 567 436
Het Ondernemersloket is bereikbaar van
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844.
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl

Afspraak maken:

HVC

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.

Meldingen Openbare Ruimte

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Raadsplein 12 april 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:

Carrousel
Donderdag 12 april 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal

Sessie 1
19.30 – 21.00 uur

Kadernota Dieren welzijn
2012-2014

Commissieruimte 1

Sessie 2
19.30 – 21.00 uur

Kaderstelling Integrale Handhaving in Velsen 2013-2016

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur

Nota lokaal antidiscriminatiebeleid

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur

Evaluatie Burgerparticipatie
Velsen

- het parkeerverbod langs het zuidelijk deel van de
Koningin Wilhelminakade (op het gedeelte tussen
de Koningstraat en de Cronjéstraat) te IJmuiden in
te trekken door middel van het verwijderen van bord
E01 (3x) en bord OB502, zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- gedeeltelijk op het trottoir parkeren langs het zuidelijk
deel van de Koningin Wilhelminakade (op het gedeelte tussen de Koningstraat en de Cronjéstraat) te
IJmuiden toe te staan door middel van het plaatsen
van bord E08b (3x) en bord OB502, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart
2012 besloten om de naam
Leonarduskade

vast te stellen voor de openbare ruimte type weg op de
kop van de Trawlerkade en de Kaarweg in IJmuiden,
conform de bij het besluit behorende kaart.
16 april 1944 Pad

vast te stellen voor de openbare ruimte type weg
vanaf de Grote Hout- of Koningsweg langs het
Rollantplantsoen tot aan de Polderweg in VelsenNoord, conform de bij het besluit behorende kaart.
Als toelichting een onderbord toe te voegen met de
tekst ‘486 jongemannen werden vanuit bioscoop
De Pont door de bezetter weggevoerd’.

Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

Nadere informatie

Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Commissieruimte 1

Sessie 5
21.30 – 23.00 uur

Strategische nota Schiphol
2012

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 3, 4 en 5 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag
11 april 16.00 uur aanmelden bij de Griffie,
tel. (0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan
ook schriftelijk een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email:
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website www.velsen.nl
Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek
van IJmuiden en Velserbroek, treft u een Nieuwsbrief
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
wordt toegelicht. U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis
ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor het volgende perceel:
- Roerstraat 4, te IJmuiden.

Verordeningen en beleidsregels
vastgesteld
De gemeenteraad van Velsen heeft op 8 maart 2012 de
volgende verordeningen vastgesteld:
- Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012
- Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2012
- Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2012
- Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en
bijstand 2012
- Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012
- Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en
bijstand 2012
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012.
Deze verordeningen treden op 1 april 2012 in werking,
en vervangen de tot dan geldende verordeningen.

Nadere informatie

Het besluit met bijbehorende kaart kunt u inzien bij
de afdeling Informatiemanagement van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor
een afspraak maken bij de receptiebalie, of via
telefoonnummer (0255) 567 352.

Bouwbesluit 2012 (per 1 april)
Wat is het nieuwe Bouwbesluit 2012?

Het Bouwbesluit 2012 treedt op 1 april 2012 in
werking. Bouwtechnische eisen worden hierdoor
leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger. Het nieuwe
Bouwbesluit bevat voorschriften die tot nu toe zijn
opgenomen in het Bouwbesluit 2003, de daarbij
behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit,
de gemeentelijke bouwverordening en het Besluit
aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Ook
worden in het nieuwe besluit Europese voorschriften
en aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen
meegenomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
27 maart 2012 vastgesteld:
- Beleidsregels maatregelen WWB, IOAW en IOAZ 2012
- Beleidsregels terugvordering en verhaal WWB,
IOAW en IOAZ 2012.

Doel nieuw Bouwbesluit

Deze beleidsregels treden op 1 april 2012 in werking
en vervangen de tot dan geldende beleidsregels.

Veranderingen in het nieuwe Bouwbesluit

De verordeningen en de beleidsregels liggen vanaf 29
maart tot 26 april 2012 ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Stadhuis Dudokplein 1 IJmuiden. Ze
zullen ook in de regelingenbank op de website van de
gemeente Velsen worden geplaatst.

Doel van het samenvoegen van de voorschriften in
één nieuw Bouwbesluit is de samenhang binnen de
bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te
verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren.

De grootste verandering in het nieuwe Bouwbesluit is
dat er nu één set technische voorschriften komt voor
het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen
en andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels.
Daarbij zijn er nieuwe en aangepaste eisen, zoals op
het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie
en het geven van een nieuwe bestemming aan bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen. Voor dit laatste
punt geldt dat de noodzakelijke ontheffing van de
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gemeente komt te vervallen om de herbestemming te
vergemakkelijken. Hier komen landelijke voorschriften voor in de plaats.
Veilig slopen en verwijderen van asbest

De vergunning voor veilig slopen en het verwijderen
van asbest (sloopvergunning) komt per 1 april 2012
te vervallen. In plaats daarvan komt een melding op
grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. De
eisen aan de indiening van de melding zijn materieel
hetzelfde als de eisen aan het aanvragen van een
vergunning. Een sloopmelding moet 4 weken voor
aanvang van de sloop worden gedaan. In geval er
sprake is van verwijderen van asbest kan in sommige
gevallen worden volstaan met een termijn van 5 werkdagen. Dit om onnodige leegstand van huurwoningen
te voorkomen.
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w12.000153 Hofgeesterweg 28 Velserbroek
het vergroten van een woning met een
aanbouw (22/03/2012)
w12.000154 Valeriuslaan 76 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
(22/03/2012)
w12.000155 van Galenstraat 2 IJmuiden
het splitsen van een woning in
2 woningen (22/03/2012)
w12.000156 Fultonstraat 19 en 21 IJmuiden
het legaliseren van een dakterras
(22/03/2012)
w12.000157 Slingerduinlaan ong. IJmuiden
het kappen van 2 populieren
(23/03/2012)

Ontwerpbesluiten
Twee belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
- Een onjuiste melding of niet volledige melding is
GEEN melding. Of wel: de termijn van 4 weken (of 5
werkdagen) gaat pas lopen als de melding volledig is.
- De sloopvergunningen voor monumenten, in
beschermde stads- of dorpsgezichten of op basis
van het bestemmingsplan blijven gewoon bestaan.
Alleen de oude vergunning op basis van de bouwverordening wordt per 1 april 2012 een melding.

Het ondergenoemde ontwerpbesluit ligt m.i.v.
30 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de
werkeenheid Vergunningen. Gedurende de termijn
van inzage kan een ieder schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de
werkeenheid Vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
Ontwerpbesluit horecavergunning

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 17 maart tot
en met 23 maart 2012 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w12.000144 Zeeuwstraat 17 Velsen-Noord
het kappen van een boom (19/03/2012)
w12.000145 Hofgeesterweg 30 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(20/03/2012)
w12.000146 Hyacinthenstraat 59 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met een
uitbouw en een dakkapel (20/03/2012)
w12.000147 H. Reptonstraat 82 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel) (20/03/2012)
w12.000148 Zwanebloembocht 165 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (21/03/2012)
w12.000149 Westbroekerweg 153 Velserbroek
het kappen van een boom (21/03/2012)
w12.000150 Kotterkade 4 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (21/03/2012)
w12.000151 Halkade 4 IJmuiden
melding brandveilig gebruik
(haringparty 2012)(21/03/2012)
w12.000152 van Tuyllweg 9 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(22/03/2012)

w12.000003 langs Rijksweg A9 t.h.v. hectometerpaal 49,4
het maken van 2 toeritten, het maken
van een nieuwe watergang met dammen
en het aanbrengen van voetpaden en
een voetgangersbrug (20/03/2012)
w12.000043 Alexander Bellstraat 9 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(21/03/2012)
w12.000050 Ahornstraat 18 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(20/03/2012)
w12.000053 Hoofdstraat 262 Santpoort-Noord
het saneren van asbest (20/03/2012)
w12.000055 Rusburglaan 16 Santpoort-Zuid
het vergroten van de 2e verdieping van
een woning (20/03/2012)
w12.000056 Rijksweg ong. Santpoort-Noord
(langs N208 thv Bastion Hotel)
het kappen en snoeien van 75 bomen
(26/03/2012)
w12.000075 Kerkerinklaan 44 Santpoort-Noord
het veranderen van de voorgevel,
zijgevel en indeling (26/03/2012)
Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende Vergunningen verleend voor het
organiseren van een evenement:

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Drank- en Horecawet voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

i12.002054

I12.000923 Santpoortsedreef 1 Santpoort-Noord
het uitoefenen van een horecabedrijf
door Stichting Dorpshuis het Terras

i12.002104

i12.001895

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(college van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voor
ziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

w11.000483 Oude Pontweg 122 Velsen-Zuid
het veranderen van een woonwagen
(20/03/2012)
w11.000610 Oude Pontweg 189 Velsen-Zuid
het gewijzigd uitvoeren van een
bestaande bouwvergunning (21/03/2012)

Kennemerboulevard IJmuiden
Braderie op 13 mei, 27 mei, 10 juni,
24 juni, 8 juli, 22 juli, 5 augustus en
19 augustus 2012 (26/03/2012)
Vestingplein Velserbroek
Koninginnedagviering op 30 april 2012
(26 /03/2012)
Hagelingerweg, het gedeelte voor de
winkels, Santpoort-Noord
boeken-, curiosa- en antiekmarkt, op
12 mei, 21 juli en 15 september 2012
(26/03/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend
voor het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i12.002700

locatie Oud Velsen Velsen-Zuid
het maken van ﬁlmopname op 5 april
2012 (26/03/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van artikel 5:18
APV voor het innemen van een tijdelijk standplaats:
i12.001384

locatie Vestingplein t.o. de supermarkt
Velserbroek
verkoop van oliebollen maandag t/m
zaterdag in de periode 1 november 2012
tot 31 december 2012 (26/03/2012)

