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Kosten HOV Velsen lager
Velsen – Uit de halfjaarlijkse rapportage van HOV Velsen blijkt dat de begrote kosten een stuk lager uitvallen:
56 miljoen euro. Aanvankelijk
werd rekening gehouden met
een totaal van 63 miljoen kosten voor provincie en gemeente.
Vanavond, donderdag 17 april,
is er in het Witte Theater een informatieavond in verband met de
petitie die door bewonerscommissies is ingediend. De avond wordt
op verzoek van de gemeenteraad
van Velsen gehouden. Zij willen in
gesprek met de bewoners die tegen het HOV of onderdelen daarvan zijn. Gedeputeerde Elisabeth
Post en wethouders Vennik en
Baerveldt zullen weliswaar bij de
avond aanwezig zijn, maar hun rol
is slechts ondersteunend.
De lagere kosten voor HOV Velsen
worden mede veroorzaakt door de
crisis. Daardoor hebben ondernemers kennelijk scherpe offertes
gedaan. De provincie Noord-Holland houdt bij begrotingen bovendien altijd een ruime marge aan,
omdat het nu eenmaal gemakkelijker is een begroting naar beneden dan naar boven bij te stellen.
In de halfjaar rapportage is de informatie ingedeeld per tracé. Zoals bekend is het tracé Kromhoutstraat (deel 10) afgerond. Ook de
reconstructie Planetenweg (deel

9) is inmiddels gereed. Een bedrag van 780.000 euro werd niet
besteed. Voor deeltraject 8 Lange Nieuwstraat geldt dat inmiddels de eerste schetsen voor herinrichting zijn uitgewerkt, die dan
in de inspraak komen.
Deeltraject 7 is kruispunt Plein
1945-Zeeweg dat opnieuw moet
worden ingericht en zal worden voorzien van verkeerslichten
voor een vlotte doorstroming. Dit
plan verkeert in de fase van het
uitwerken van schetsontwerpen
naar Voorlopig Ontwerp met als
tussenstation de informatieavonden. Een probleem is het creëren
van de benodigde ruimte voor het
voorsorteren van het verkeer.
Op de Troelstraweg gaat veel veranderen in deeltraject 6; daar
hebben bewoners bezwaar ingediend tegen de bestemmingsplanwijziging. Dit komt waarschijnlijk vandaag nog aan de orde. Datzelfde geldt voor deeltraject 5 waar de busbaan over het
oude spoor wordt aangelegd, tussen Driehuis en IJmuiden. Aardig
detail is dat de materialen van de
oude spoorbaan kunnen worden
hergebruikt voor de stoomtrein en
museum Goes Borsele. Deelproject 4 waar de HOV een onderdoorgang onder het spoor gaat
wordt het meest ingrijpende en
kostbare traject.
Pro Rail doet het projectmanagement en heeft gezegd hiermee

medio 2017 klaar te zijn. Er vinden
nog gesprekken plaats om te bepalen of dat sneller kan, dat heeft
dan natuurlijk wel een prijskaartje. Maar het HOV project zou eigenlijk eind 2016 klaar moeten
zijn.
Deelproject 3: de rotonde Hagelingerweg krijgt ook een reconstructie. Er komen vrijliggende fietspaden en er komen zogenaamde ‘opvangstoplichten’ die ander verkeer tegenhouden als een
HOV-bus de rotonde nadert. Ook
hier komt nog een inspraakronde.
Men verwacht nog dit jaar te kunnen starten met de herinrichting.
Ook in deeltracé 2, Broekbergenlaan–Hagelingerweg, speelt een
probleem: de locatie van de bushaltes. Door de aanwezige fietspaden blijft er weinig ruimte voor
een uitgebreide haltelocatie. Ook
moet nog naar de verkeerssituatie
worden gekeken.
Deeltracé 1 is in samenwerking
met omwonenden op bijzondere wijze uitgewerkt, waarbij de
Hoofdstraat straks direct aansluit
op de rotonde Wüstelaan en de
weg voor verkeer en bus wordt
omgelegd, zodat het kermisterrein weer bij de dorpsweide gaat
aansluiten.
Toch zijn ook hier nog bezwaren
ingediend, waardoor de geplande herinrichting moet worden uitgesteld. Het wordt dus een spannend avondje in het Witte Theater.

Coalitie-akkoord Velsen
Velsen - Het coalitieakkoord
van D66Velsen, VVD, LGV,
PvdA en CDA is gereed. Gisteren werd het akkoord aan de
gemeenteraad aangeboden.
De titel is ‘Samen verder bouwen aan Velsen’.

Het is een coalitieakkoord op
hoofdlijnen, dat jaarlijks geactualiseerd en verder uitgewerkt
kan worden. ‘De reeds ingezette

lijn van de afgelopen jaren wordt
voortgezet. Er zal gewerkt worden vanuit een gedeelde visie op
de toekomst: de Visie op Velsen
2025. Dat gebeurt met een open
en positieve houding van het gemeentebestuur dat zich kenmerkt
door een open blik naar hoe we
tegemoet kunnen komen aan initiatieven van buiten. Niet ‘nee tenzij’, maar ‘ja mits’ is het uitgangspunt.’ Gisteren zijn de volgende

wethouderskandiaten voorgedragen: Annette Baerveldt (D66Velsen, coördinatie van de 3 decentralisaties, onderwijs, jeugdbeleid,
volksgezondheid, sport, recreatie, toerisme en openbaar vervoer). Arjen Verkaik (VVD, sociale zaken, economische zaken, havens, arbeidsmarktbeleid, financiën), Floor Bal (LGV, wonen, milieu en openbare werken), Ronald
Vennik (PvdA, ruimtelijke orde-
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ning, verkeer en vervoer, informatiemanagement , facilitaire zaken,
vastgoed en grondzaken) en Robert te Beest (CDA, WMO, welzijn, kunst en cultuur, dierenwelzijn, wijkgerichte dienstverlening
en mondiale bewustwording). De
burgemeester behoudt zijn portefeuille aangevuld met handhaving en toezicht. (foto’s: Reinder
Weidijk)
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School’s cool IJmond
zoekt thuismentoren
Velsen - School’s cool is in de
IJmond op zoek naar vrijwilligers
die zich voor anderhalf jaar willen inzetten als thuismentor voor
een brugklasser. Hiervoor zal de
organisatie komende dinsdag 22
april ook gaan werven op de eerste Beursvloer Velsen.
School’s cool IJmond zoekt elk jaar
op diverse manieren naar nieuwe
mentoren. De aanwezigheid op de
Beursvloer hoort daar ook bij, omdat het thuismentorschap prima
past bij het maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Niet
voor niets zijn diverse werkgevers
in de regio bereid om hun werknemers in tijd te faciliteren als zij
zich willen inzetten voor dit relevante vrijwilligerswerk.
School’s cool koppelt thuismentoren aan brugklasleerlingen die
door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op
schooluitval. Met een tot twee uur
begeleiding per week maken deze vrijwilligers een wereld van verschil. De stap van de basisschool
naar de brugklas is groot. Voor de
leerlingen die worden aangemeld
bij School’s cool is deze stap vaak
nog groter. De thuismentoren van
School’s cool helpen hun pupillen
om deze stap en daarmee het ri-

sico op schooluitval te verkleinen.
De vrijwilligers gaan in de regel
eens per week op huisbezoek. Zij
zien erop toe dat de leerling lekker
in zijn vel zit en voldoende tijd aan
zijn huiswerk besteedt. Zij geven
hem of haar en de ouders tips en
adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren. Het is regel dat altijd
een van de ouders thuis is.
School’s cool is vijf jaar geleden
begonnen in Velsen en sinds vorig jaar ook actief in Beverwijk
en Heemskerk. In Velsen wordt
School’s cool vooral gefinancierd
door de gemeente. De uitbreiding
naar de andere IJmondgemeenten
wordt mogelijk gemaakt door een
subsidie van Kinderpostzegels Nederland.
Voor komend schooljaar worden
nog nieuwe vrijwilligers gezocht.
Zij krijgen de komende maanden
een training en daarna ondersteuning van de coördinator, die ook
regelmatig bijeenkomsten organiseert waar ervaringen kunnen
worden uitgewisseld.
Voor meer informatie over School’s
cool en het thuismentorschap, zowel voor individuele vrijwilligers als voor bedrijven, zie www.
schoolscoolijmond.nl of bel 0235392664.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

IJmuiden - Hobbyfotograaf
Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans te
bieden heeft.
Wie de afgelopen maanden over
de Lange Nieuwstraat langs de
voormalige V&D liep of reed zal
het ongetwijfeld zijn opgevallen: het pand van Vögele hangt
en staat boordevol kunst! De visie van organisator Ton Jongejans is met hulp van de eigenaar van het pand, vrijwilligers
en amateurkunstenaars uit Velsen gerealiseerd; vanaf begin fe-

bruari dit jaar vinden hier de Velser Amateur Kunst (VAK) exposities plaats. Op zaterdag 5 april is
al weer de derde editie van start
gegaan. Het thema is ‘IJmuiden en Zee’. De schilderijen,
scheepsmodellen en foto’s verdienen echt de kwalificatie ‘typisch IJmuiden’! Tijdens de expo
vindt ook een veiling van amateurkunst plaats waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan de stichting KIKA kinderen
kankervrij. Bijna honderd belangeloos ter beschikking gestelde
kunstwerken zijn te bewonderen op de benedenverdieping. U
kunt een bod uitbrengen tot en
met 24 april. De expositie is geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Vier jaar verleiding
aan de Hoofdstraat 168

Vletterlieden
Voetbaltoernooi 2014
IJmuiden - Woensdag 23 april
organiseren de Vletterlieden alweer voor de 37ste keer hun
nautische voetbaltoernooi. Vorig jaar werd er voor gekozen het
toernooi op het terrein van Waterloo te organiseren, wat tot een
succes leed. Daarom zal ook dit
jaar het toernooi plaatsvinden op
deze locatie.
Het Vletterliedentoernooi is één
van de oudste maritieme voetbaltoernooien in Nederland. De
deelnemende teams hebben bijna allemaal een verbintenis met
het water, maar ook zijn net als
voorgaande jaren de politie en
brandweer ook weer met een
team aanwezig. Vorig jaar ging
het team van Cebo met de beker naar huis. Dit jaar zullen de

overige teams er weer alles aan
doen de welbegeerde titel mee
naar huis te nemen. De Teams
bestaan uit zeven spelers en er
wordt gespeeld in de breedte
van het veld. Door deze opzet is
een spektakel verzekerd.
De alom bekende viskraam van
de gebroeders Emmelot zal u dit
jaar ook weer van de lekkerste
gebakken vis voorzien. Ook zal
er weer een mooie loterij plaatsvinden met als hoofdprijs een
Mini Cruise naar Newcastle. Om
het feest helemaal compleet te
maken zal er vanaf 13.00 een DJ
het Waterloo terrein voorzien van
muziek. Kortom voor een dag
van voetbal en gezelligheid is iedereen van harte welkom vanaf
10.30 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Santpoort-Noord - Vlak voor
Pasen, nu vier jaar geleden,
heeft Sander Balvers zijn winkel ‘De Santpoortse Verleiding’
geopend. Sindsdien hebben vele Santpoorters en mensen van
buiten de gemeentegrenzen zich
ontpopt als trouwe afnemers van
zijn heerlijke koffie, thee en bonbons. Om dit te vieren, heeft Balvers een speciale Paasactie op
Facebook geplaatst: wie ‘like’
zegt tegen zijn facebookpagina,
maakt kans op het paasei van
superafmetingen dat op de toonbank staat.
De naam van de winkel had niet
treffender kunnen zijn, want wie
er binnenloopt wordt alleen al
door de fijne geuren verleid. Koffieliefhebbers vinden er uiteenlopende soorten koffie van hoge
kwaliteit, die ter plekke zo fijn of
grof wordt gemalen als gewenst.
Wie graag thee drinkt, kan er
kiezen uit melanges voor elk moment van de dag. Ieder seizoen
staat er bovendien een speciale
melange op het menu, zoals momenteel een bijzondere, zwarte ‘Lentethee’ met mango, ananas en korenbloem. De bonbons
worden gemaakt door chocolatier Frank Visser, die enkele jaren
geleden is uitgeroepen tot winnaar van de lekkerste bonbons
van Nederland.
Balvers: ,,Alle ingrediënten van

onze bonbons zijn biologisch en
fair trade. Omdat Visser kok is
geweest, heeft hij veel verstand
van het combineren van smaken.
Dat próef je!”
In oktober vorig jaar heeft Balvers een tweede winkel geopend
in Bloemendaal. Hij heeft onlangs besloten om zich uit die
zaak terug te trekken, omdat hij
al zijn aandacht wil geven aan
zijn nog steeds groeiende klantenkring in Santpoort.
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Donderdag
17 april

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar.
Inloopavond bij Gospelkoor Get
Together Again in Het Kruispunt
Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: The
Bootleg Sixties’. Aanvang 20.15
uur.

Vrijdag
18 april

Goede Vrijdag
33ste Strawberries Easter
Tournament. Zie ook www.khcstrawberries.nl
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden over de
natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Kinderworkshop Kip met Kuikens maken voor kinderen vanaf 4 jaar. Van 10.15 tot 16.30 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur cakejes bakken voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Film ‘The King’s Speech’ bij
Vereniging Santpoorts Belang
in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg
SantpoortZuid. Aanvang 14.00 uur.
Dienst bij de Baptisten Gemeente IJmuiden, Eemstraat.
Hierbij wordt het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht.
Aanvang 19.30 uur.
Optreden Vocaal Ensemble
Casuquo in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Film ‘12 Years a Slave’ in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
19 april

Nationale Sportweek t/m 26
april.
33ste Strawberries Easter

Tournament. Zie ook www.khcstrawberries.nl
Dutch Beach Masters obstacle run op het IJmuiderstrand.
Zie ook www.dutchbeachmasters.nl.
Rommelmarkt bij Woonvoorziening De Regenboog (hoek
Schiplaan IJmuiden), Van 09.00
tot 15.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar.
Open dag bij biljartvereniging
Velsen, Wüstelaan 79 Santpoort-Zuid. Van 11.00 tot 15.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tevens kan
men de schilderijen van Anton de Roo zien. Tentoonstelling
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut &
Jullie’.
Eieren zoeken in Speeltuin
Santpoort,
Valckenhoeflaan
Santpoort-Noord. Speeltuin is
vanaf 13.30 uur geopend.
Schrijfcafé Velsen. Van 19.00
tot 21.00 uur in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Van 19.30 tot 21.00
uur lezing ‘Actualiteiten familierecht’.

Zondag
20 april

Eerste Paasdag
33ste Strawberries Easter
Tournament. Zie ook www.khcstrawberries.nl
Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van 09.00
tot 15.00 uur.
Kuba Moskee organiseert een
voetbaltoernooi op het terrein
van VV Waterloo.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar.
Viering de opstanding van Jezus (gezinsdienst) bij Baptisten
Gemeente IJmuiden, Eemstraat.
Aanvang 10.00 uur.
Paasjubel in de Protestantse
kerk IJmuiden. Aanvang 10.00
uur.
Speeltuin Zeewijk Orionweg
geopend vanaf 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tevens kan
men de schilderijen van An-

ton de Roo zien. Tentoonstelling
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut &
Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden over de
natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Paasbingo om 16.00 uur met
leuke prijzen en live optreden
Blues Delight om 19.45 uur in de
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.

Maandag
21 april

Tweede Paasdag
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op buitenplaats Beeckestijn’. De
18e eeuwse stoelencollectie van
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid
met hedendaagse designstoelen. Gratis speurtocht voor kinderen van 6/12 jaar.
Eieren zoeken in speeltuin
Zeewijk, Orionweg 700. Speeltuin is geopend om 13.00 uur.
Optreden Mignon Gotzsch (piano) en Arthur Ornée (viool)
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Dinsdag
22 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Sportclinics in het kader van de
Nationale Sportweek op de velden van VSV, LTC Hofgeest en
The Smugglers.

Woensdag
23 april

Vletterlieden
Voetbaltoernooi. Van 10.30 tot ongeveer
18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tevens kan
men de schilderijen van Anton de Roo zien. Tentoonstelling
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut &
Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden over de
natuur om ons heen in deze vrolijke jaargetijden. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Workshop eBooks op uw
eReader of tablet zetten. Bibliotheek Velsen. Van 19.00 tot 2100
uur. Deelname gratis.
Film ‘12 Years a Slave’ in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag
24 april

Koffieochtend van 10.00 tot
12.00 uur voor 50+ in Bibliotheek Velserbroek. Deelname
gratis.
Clubavond bij Audio Visuele groep Kennemerland in het
clubgebouw aan de Burg. Enschedelaan 67. Thema: ‘Vakantie’. Aanvang 20.00 uur.

Smits Woningverbetering

Smits Keukens breidt
haar activiteiten uit
IJmond - Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Vanaf de overname van Smits Keukens in 2003
door aannemer René Schellevis
deed hij al in eigen beheer kleine
verbouwingen en aanpassingen
van de keukenruimte om de nieuwe keuken te plaatsen. De grotere verbouwingen liet hij door collega aannemers doen.
Tijdens gesprekken met de klanten in de showrooms in Haarlem
aan de Rijksstraatweg en in Uitgeest aan de Geesterweg in het
pand van Bad & Keuken Plaza
kwam steeds vaker de vraag van
de klanten om toch ook weer de
grote verbouwingen onder eigen
beheer te organiseren en uit te
voeren, net zoals voor 2003.
Door voor de verkoop van de
keukens meer personeel in te
zetten, kreeg René Schellevis
meer tijd om die draad als aannemer weer op te pakken, wat het
afgelopen jaar al resulteerde in
grotere projecten van het plaatsen van nieuwe kozijnen/openslaande tuindeuren tot een grote complete verbouwing of aanbouw. Woningverbeteringen met
een perfecte planning en korte
doorlooptijd. Eind vorig jaar was

Smits Keukens Haarlem vijf weken gesloten om zowel de binnen- als de buitenkant totaal te
vernieuwen. In de showroom in
Uitgeest zijn deze maand een
aantal prachtige nieuwe keukens
geplaatst. Er staan weer twéé
prachtige moderne showrooms
tot de beschikking, waar de klanten terecht kunnen voor inspiratie
van strakke hoogglans keukens
tot prachtige landhuiskeukens.
Of het renoveren van de keuken
door middel van andere fronten,
nieuw werkblad of energiezuiniger apparatuur.
Dat de werkwijze van Smits Keukencentrum de klant centraal
stelt en veel service en kwaliteit
te bieden heeft is niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijf is na
uitgebreid onderzoek door Elsevier Retail uitgeroepen tot beste
keukenzaak van Noord- Holland.
,,Daar zijn wij uiteraard enorm
trots op’’, aldus René Schellevis.
Smitskeukens Haarlem, Rijksstraatweg 586, 2026 RB Haarlem,
telefoon 023-5372181 of info@
smitskeukens.nl. Zie ook www.
smitskeukens.nl. Smits Keukens
is tevens te volgen via Facebook
en Twitter.

Lotgenotenbijeenkomst
IJmuiden - Op zaterdag 3 mei organiseert ADS (Aandacht Doet
Spreken) een lotgenotenbijeenkomst voor nabestaanden van geweldsmisdrijven in de Stadskerk
aan het Gijzenveltplantsoen 32.
Deze bijeenkomst vindt jaarlijks
plaats en is bedoeld om lotgenoten elkaar te laten ontmoeten,
waarin ze hun ervaringen met elkaar kunnen delen, elkaar kunnen
steunen in en het verwerken van,
en het omgaan met het verlies van
hun dierbare die met geweld om
het leven is gebracht. Op zo’n dag
worden meestal politici, rechters,
medewerkers van slachtofferhulp,
jeugdzorg, en allerlei andere organisaties die raakvlakken hebben
met geweld en de gevolgen daarvan uitgenodigd. Hieraan word
over het algemeen wel gehoor aan
gegeven. Er worden lezingen ge-

houden en de lotgenoten kunnen
in een vragenuurtje vragen stellen
aan de genodigden. Ook kan het
zijn dat er een workshop word gegeven, met als doel innerlijke rust
te vinden in het verwerken van. De
stichting is in 2003 opgericht door
Martin Roos. Het is een lotgenoten en belangenorganisatie voor
en door nabestaanden van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven. ADS is zeer actief in zowel het organiseren van lotgenotencontact als in de belangenbehartiging. Ze onderhouden intensief contact met beleidsmakers en
politici en zijn met hun strijdbare
opstelling een belangrijke motor
achter de verbeteringen.
Mocht u vragen hebben kunt u
contact opnemen met Janny de
Jongh, 06-53554239 of Jack Keijzer, 06-38546808.

6

17 april 2014

Specialistische
jeugdhulp
IJmond

Rabobank IJmond

Koningsdagpakket
voor jonge spaarders
IJmond - Op zaterdag 26 april
vieren we de eerste Koningsdag.
Op die dag zijn er, zoals andere
jaren op Koninginnedag, op verschillende plaatsen weer vrijmarkten. Kinderen in heel Nederland
mogen die dag een eigen winkeltje hebben. Dat is niet alleen heel
gezellig, het is ook goed voor hun
spaarpot. Rabobank IJmond helpt
kinderen op weg met een Koningsdagpakket.
Heeft u een kind tussen de vier en
elf jaar met een spaarrekening bij
Rabobank IJmond? Bezoek dan
samen met uw kind(eren) een Ra-

bobank bankwinkel in Beverwijk,
Heemskerk, Velserbroek, IJmuiden of Santpoort-Noord. Rabobank IJmond heeft voor hen vanaf woensdag 16 april een gratis koningsdagpakket klaarliggen.
Daarin zitten spullen die de kinderen kunnen gebruiken voor hun
eigen winkeltje op de vrijmarkt.
Kinderen tussen de vier en elf jaar
zonder spaarrekening bij Rabobank IJmond, ontvangen het pakket als de ouders een rekening
voor ze openen bij deze bank.
Wees er wel snel bij, want het
aantal pakketten is beperkt.

Musicalgroep BOMS

Voorstelling over
ontstaan van IJmuiden
Jmuiden - Op 15 en 16 mei 2014
brengt Musicalgroep BOMS ‘de
Vrouwen van de Breesaap’ op de
planken. Dit naar aanleiding van
het feit dat 150 jaar geleden werd
begonnen met het graven van het
Noordzeekanaal.
Deze oorspronkelijke musical, geschreven door Sietze Dolstra, is
gebaseerd op het boek ‘De woede
van Abraham’ van de IJmuidense
publiciste Conny Braam. Het boek
handelt over de aanleg van het
Noordzeekanaal (1864-1876) die
het einde betekende van de streek
tussen Velsen en Wijk aan Zee, de
Breesaap - één van de mooiste
duingebieden die ons land kende.
Door het graven van het kanaal,
waardoor Amsterdam nagenoeg
aan zee kwam te liggen, is de
bloeiende havenplaats IJmuiden
ontstaan. De noeste kanaalwerkers en hun gezinnen, die uit alle delen van het land kwamen toegestroomd, hebben zich na de voltooiing meestal voorgoed gevestigd en behoren dus tot de eerste
IJmuidenaren. Hun bestaan was
hard, ze waren niet welkom bij de
oorspronkelijke Velsenaren, maar
hun humor, levenskracht en de
plaatselijke initiatieven van liefdadigheid hielpen hen door de moeilijke pioniersjaren heen.

In het theaterstuk verschijnt een
aantal romanfiguren ten tonele,
maar wordt tevens het accent gelegd op het dagelijks leven van de
vrouwen, waarvan de mannen (en
kinderen) bij honderden stierven
door de ongezonde en gevaarlijke leef- en werkomstandigheden.
Toch bevat de musical ook de nodige humor, zodat het publiek een
gevarieerde, wervelende voorstelling kan verwachten.
Stadsschouwburg Velsen 15 en 16
mei. Zie ook www.musicalgroepboms.nl, info@musicalgroepboms.
nl, 0255-521026 of via de Schouwburg zelf.

Velsen – De gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk hebben
samen een Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp IJmondgemeenten vastgesteld. Begin
dit jaar is hiervoor een beleidsplan opgemaakt voor de periode
2015-2018. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk
voor alle jeugdhulp. Voor meer
specialistische jeugdhulp, zoals
bij jeugdstrafrecht en kinderbeschermingsmaatregelen wordt
samengewerkt in een nog groter verband, met de gemeenten
in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Hoe
krijg je die specialistische, individuele jeugdhulp, hoe betaal je
ervoor en hoe bestuur je dit? Dat
zijn vragen die nu worden besproken. Daarbij wordt verschil
gemaakt tussen korte en lange
termijn. Daarbij zijn 2015 en 2016
overgangsjaren. In het eerste
jaar zullen bestaande cliënten
de zorg krijgen van de bestaande aanbieder. De gemeenten willen niet alle bestaande jeugdzorg
overboord gooien, maar voorlopig jaarlijks evalueren en daarbij
ook vernieuwen. Bij specialistische ondersteuning moeten burgers ook zoveel mogelijk keuzevrijheid krijgen. Dat kan niet altijd door meerdere aanbieders,
maar wel door het zelf uitkiezen
van een zorgverlener bij een aanbieder. Ook een PGB, persoonsgebonden budget om zelf zorg in
te kopen, is een mogelijkheid van
bekostiging, maar alleen onder
bepaalde voorwaarden.

Kofferbakmarkt
IJmuiden - Zondag 20 april (Eerste Paasdag) vindt weer een kofferbakmarkt plaats op het Velserduinplein (achter de HEMA)
in IJmuiden. Op het plein zal het
weer vol staan met tal van auto’s
met spullen. Er zal weer van alles te koop worden aangeboden.
Ook deelnemen aan de kofferbakmarkt? Reserveren is niet nodig. Kom ongeveer tussen 07.00 en
08.00 en sluit gewoon aan in de
rij. De markt begint om 08.00 uur
en is om 15.00 uur afgelopen. Voor
meer informatie: telefoon 0255518380 of 06-42456182. De volgende markt wordt gehouden op
25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus, 28 september en 19 oktober

Biljartclub
zoekt leden
IJmuiden - Biljartclub De Heerenduinen is op zoek naar nieuwe
leden. Zij spelen in De Brulboei
aan de Kanaalstraat op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur.
Voor aanmelden of meer informatie: g. Schraag, 023-5386351 of J.
Spaan, 06-12806538.

Scholieren organiseren
clinic voor Stichting ALS
Driehuis - Op zondag 4 mei
vindt bij hockeyclub Strawberries een hockeyclinic plaats voor
het goede doel. De clinic wordt
georganiseerd door vier leerlingen uit de vierde klas van het
Gymnasium Felisenum in het
kader van hun maatschappelijke stage. Het doel is om zo veel
mogelijk geld op te halen voor
Stichting ALS. Dit is een ernstige zenuw- en spierziekte, waardoor zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersen langzaam afsterven en verschillende spieren
een voor een zullen uitvallen.
De clinic is voor jongens en meisjes tussen de acht en veertien
jaar. Verschillende tophockeyers
zullen aanwezig zijn, waaronder

Teun de Nooijer (foto), die zelf
ambassadeur is van Stichting
ALS. Er kan op de 4 mei ook geld
worden gedoneerd en na de clinic is er er een veiling waar onder andere gesigneerde hockeyitems worden geveild. De leerlingen proberen alle kosten van de
clinic door middel van sponsoren te kunnen dekken. Hiermee
hopen ze het gehele opgehaalde bedrag aan Stichting ALS te
kunnen schenken, een bedrag
dat bestaat uit het inschrijfgeld
van de deelnemers, de donaties
en de opbrengst van de veiling.
Aan de clinic kunnen maximaal
150 kinderen deelnemen. Aanmelden kan via www.bovelander.
nl/hockeyclinics > ALS Clinic

Omdat onderwijs echt
helpt, helpt Melanie mee
IJmuiden - Zaterdag 26 april
vertrekt Melanie Klots, medewerkster van Restaurant Kop
van de Haven in IJmuiden, voor
twee weken naar Malawi in het
zuiden van Afrika. Zij is pabostudente en gaat samen met de
organisatie Edukans voor twee
weken op onderwijsexpeditie. Malawi behoort tot één van
de armste landen van de wereld. Edukans richt zich in landen als Malawi op het onderwijs, omdat zij vinden dat dit
jonge kinderen de kans geeft
zichzelf weerbaarder te maken
tegen armoede.
Melanie die op dit moment in
haar stages zelf voor de klas
staat, weet hoe belangrijk onderwijs voor een kind is. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers, krijgt zij in een
programma van twee weken
zoveel mogelijk de gelegenheid te zien en te proeven van
het onderwijs in Malawi. Met
een Malawiaanse pabostudente gaat zij lesgeven op een lokale school met als doel van elkaar te leren en op die manier
het onderwijs te verbeteren.
Voor deze reis moet Melanie
sponsorgeld ophalen. Melanie zal tijdens haar reis ervaren
wat Edukans met dit sponsor-

geld doet. Restaurant Kop van
de Haven vindt het een prachtig initiatief dat zij zich in zet
voor dit goede doel. ,,Wij zijn
dan ook enorm trots dat zij deze uitdaging aangaat en kunnen haar daarom alleen maar
steunen. Wij zullen een donatie doen op de actiepagina van
Melanie om haar doel te verwezenlijken.’’ Zie ook www.melanieclots.inactievooredukans.
nl.
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Rederij met 23 schepen werkzaam in de Offshore en Windpark industrie

ZOEKT PER DIRECT
Technical Superintendent On-shore

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
• Het onderhouden van contacten en kennisuitwisseling met kapiteins, HWTK’s
en bemanningsleden
• Onderhouden van contacten met instanties zoals, Port state, Flag state en
Klasse bureaus
• Het organiseren van geplande en niet geplande onderhoud en reparatie
werkzaamheden
• Beheren en bewaken van voorraden reserve en verbruiks onderdelen aan
boord, hierbij gebruik makende van het ship management systeem
• Voeren van onderhandelingen met onderaannemers, controle op de naleving
van de afgesproken werkzaamheden etc

Medewerker technische dienst
De werkzaamheden bestaan uit:
• Uitvoeren van kleine reparaties aan boord van de schepen
• Controle op leveringen & voorraden
• Bevoorraden van de schepen
• Verzenden van onderdelen naar de schepen
• Magazijn werkzaamheden
Wij bieden: voor beide functies :
• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
• Uitstekende doorgroeimogelijkheden
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor meer informatie www.vanlaarmaritime.com
Uw reactie voorzien van CV kunt u richten aan
Van Laar Maritime BV,
E-mail naar: info@vanlaarmaritime.com
t.a.v. Dhr. S de Graaf
Strandweg 7, 1976 BS IJmuiden
Strandweg 7, 1976 BS IJmuiden,

Matthäus Passion in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Vrijdagavond 11 april
voerde Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden de Matthäus
Passion van Johann Sebastian
Bach uit. Klokslag half acht klonken de klokken van de Nieuwe
Kerk aan de Kanaalstraat. Doodse stilte in de kerk. Het koor, het
kinderkoor, de musici, solisten en
dirigent waren er klaar voor. Dirigent Piet Hulsbos hief zijn armen
omhoog en het orkest begon met
de openingsklanken van ’Kommt
ihr Töchter’, het koor zette even later in. De Matthäus Passion is begonnen. Wat volgde was het door
Johann Sebastian Bach op muziek
gezette lijdensverhaal van Jezus.
Het kinderkoor van Kunstencentrum Velsen liet zich perfect horen.
De nog steeds groeiende groep
toehoorders van dit werk van één
van ‘s werelds grootste componisten, vindt ieder jaar weer de weg
naar kerk, schouwburg en concertzaal om de Matthäus Passion
mee te maken, te beleven. Want
dat is voor een groot deel de reden om het bij te wonen. Zo ook
in IJmuiden. De kaarten waren
uitverkocht. Eigenlijk zou één ieder ooit eens de Matthäus Passion
moeten horen, en dan niet via een
cd of via de tv, nee, echt bijwonen,
beleven en over je heen laten komen. COV IJmuiden staat zo langzamerhand garant voor een heel
mooie en sfeervolle uitvoering en
bezoekers komen dan ook uit al-

le richtingen naar de Nieuwe Kerk.
Het is teveel om alles wat door
koor en kinderkoor wordt gezongen, gespeeld door orkest en door
de solisten wordt gezongen hier te
beschrijven. Het slotkoor van het
eeste gedeelte ‘O, Mensch bewein dein Sünde gross werd door
koor, kinderkoor en orkest zo vol
emotie gezongen en gespeeld, dat
menig bezoeker een traantje wegpinkte. De aria ‘Erbarme dich’ gezongen door de Franse alt Adelaide Rouyer getuigde van een enorme kwaliteit en stembeheersing.
Zo ook de aria ‘Aus Liebe’ door
sopraan Caroline Stam. De Christuspartij werd door bas Jelle Draijer zo vol emotie gebracht, dat men
een speld kon horen vallen als het
even stil was. Dirigent Piet Hulsbos wilde eens een Matthäus Passion uit het hoofd dirigeren: het is
hem gelukt. Hij heeft een prachtige uitvoering neergezet. De beide andere solisten, bas Ben Brunt
en tenor Erik Janse in de rol van
Evangelist en de tenor Rudmer de

Vries, konden het niveau meer dan
goed aan en brachten hun partijen op een prachtige manier. Het
koor en kinderkoor groeien nog
steeds in hun vertolkingen van de
koorwerken. Het orkest was wederom als vanouds. Het slotkoor
‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ wordt mooi gedragen gezongen en na de laatste regel ‘Sanfte
Ruhe, sanfte ruh’ is het gedurende een paar minuten compleet
stil. Daarna liet de dirigent zijn armen zakken, de Matthäus zat erop. Een prachtige, sfeervolle en
emotionele uitvoering. Matthäus
Passion door Chr. Oratorium Vereniging IJmuiden werd uitgevoerd
met medewerking van Kinderkoor
Velsen, Orkest Philharmonia Amsterdam, Solisten Caroline Stam,
Adelaide Rouyer, Rudmer de Vries,
Ben Brunt, Jelle Draijer, Jan Insinger - viola da gamba en Cor Brandenburg - kistorgel. Het geheel
stond onder leiding van Piet Hulsbos. (Foto: Afke Spaargaren; tekst:
Arie van Geel)

Unieke titel voor
docent natuurkunde
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
promoveerde Paul Logman, docent natuurkunde van het Vellesan College op zijn onderzoek
‘Leerlingen herontdekken de Algemene wet van Energiebehoud’.
Een promovendus voor de klas
in het voortgezet onderwijs is tamelijk uniek. Sinds 2009 onderzoekt Logman de lesmethode
van bovenbouw leerlingen. Het
doel van zijn onderzoek is om
leerlingen te leren waarom wetten en formules bestaan, niet alleen hoe ze toe te passen.
Als één van de slechts drie natuurkunde docenten in Nederland neemt Paul Logman
deel aan het Dudoc Programma, een programma dat docenten de mogelijkheid biedt om,
naast hun baan op school, vier
jaar lang onderzoek uit te voeren
naar vernieuwingen in de bètavakken.
In het huidig bètaonderwijs
wordt leerlingen niet bijgebracht
wat een wet of formule inhoudt,
maar ligt de focus op het kunnen
maken van opgaves. Leerlingen
begrijpen niet waar ze opgaven
over maken, ze onthouden enkel wat voor methode toegepast
moet worden op welk probleem.
Voor zijn promotie ontwikkelde Logman een nieuwe leermethode die leerlingen natuurkunde beter laat begrijpen waar ze
mee bezig zijn.
,,Als je doet wat je altijd gedaan
hebt, krijg je wat je altijd kreeg”,
zei Albert Einstein ooit. Een groot

Schutting
in brand
IJmuiden - Afgelopen vrijdagmiddag is de brandweer met
spoed uitgerukt naar de Huygensstraat. Hier stond achter
de woningen een schutting en
een poortdeur in brand. Dit is
de erfafscheiding van een bedrijf aan de Kennemerlaan. Medewerkers hebben nog geprobeerd om met een brandblusser te blussen, maar dat lukte
niet. De brandweer heeft binnen enkele minuten de brand
grotendeels geblust. (foto: Ko
van Leeuwen)

deel van de huidige Nederlandse scholieren neemt deze raad
graag ter harte. Zonder begrip
opdrachten maken om uiteindelijk tijdens de examens genoeg kennis te hebben om deze
te herkennen en te kunnen beantwoorden.
Om dit te voorkomen worden
leerlingen in de nieuwe lesmethode van Paul Logman actief
betrokken bij de wereld achter de wetten. Zo herontdekken leerlingen de natuurkunde.
Leerlingen worden bijvoorbeeld
de vraag gesteld: ‘Hoe hoog kan
een achtbaan worden, als een
karretje met 180km/u wordt afgeschoten?’. ,,Ik heb zelf een miniatuur-achtbaan van thuis meegenomen, zodat de leerlingen
het konden testen’’, aldus Logman. Doordat leerlingen de formules nog niet kenden, moeten
ze deze zelf ontdekken. Op deze manier worden leerlingen uitgedaagd niet alleen de formules
te kunnen reproduceren, maar
ze te doorgronden. Zes verschillende scholen namen deel aan
het promotieonderzoek van Paul
Logman, waar het onderwijsontwerp in vier klassen van zestienen zeventienjarigen is uitgeprobeerd. De lessenserie verving de
traditionele introductie van energiebehoud in het natuurkundeonderwijs. Het resultaat: leerlingen blijken vanaf zestienjarige leeftijd al in staat moeilijke
begrippen als energiebehoud te
begrijpen.
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Van der Kolk in PVM

Verlaten plaats
na verkeersongeval
Velserbroek - Een 65-jarige inwoonster uit Velserbroek
fietste afgelopen vrijdagmiddag om 16.15 uur over de Waterlelie. Tijdens het fietsen
kreeg zij een aanrijding met
een andere fietser. Hierop begon de jongen direct tegen
haar schelden en fietste vervolgens door. Ondanks dat er
alleen materiële schade was,
was de fietsster erg ontdaan.
De politie roept de fietser dan
ook op zich te melden. De politie vraagt getuigen die iets van
dit voorval hebben gezien zich
te melden bij de politie in Velsen via 0900-8844. Anoniem
mag ook op 0800-7000.

‘12 Years a
Slave’ in Witte
Theater
IJmuiden - Vrijdag 18 en woensdag 23 april om 20.30 uur draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 de film ‘12 Years a Slave’
De film is gebaseerd op het ongelofelijke en waargebeurde
verhaal van Solomon Northup.
Northup, een getalenteerd vioolspeler en vrij man, woont in
1841 met zijn vrouw en kinderen in Saratoga, New York. Dan
wordt hij ontvoerd en verkocht
als slaaf in het zuiden. Hier begint Northups verschrikkelijke lijdensweg, waarin hij niet alleen vecht om te overleven als
slaaf, maar ook zijn waardigheid
te behouden als vrij man. Als bezit van verschillende eigenaren
ervaart hij wreedheid, maar ook
onverwachte vriendelijkheid. Na
12 jaar ontmoet hij een Canadees die zijn leven voorgoed verandert. Toegang 7,50 euro.

KHC Strawberries klaar
voor 33ste paastoernooi
Driehuis - Hockeyclub Strawberries in Driehuis maakt zich
op voor de 33ste editie van het
Strawberries Easter Tournament.
Het internationale hockeytoernooi met ruim 350 deelnemers
begint vrijdagavond 18 april en
duurt tot zondagavond 20 april.
Het Strawberries Easter Tournament wordt zaterdag 19 april om
10.00 uur geopend met de traditionele ochtendgymnastiek. De
wedstrijden starten beide dagen
om 10.30 uur. De mixedfinale
wordt zondag om 16.00 uur gespeeld, de vrouwen strijden om
16.30 uur voor de titel en bij de
mannen staat de eindstrijd gepland om 17.00 uur. De prijsuitreiking volgt direct na de laatste
finale plaats.
De deelnemers uit binnen- en
buitenland worden op vrijdagavond verwelkomd met een
spetterend openingsfeest. Zaterdagavond staat het clubhuis
in het teken van ‘Daily Jobs‘ en
zondagavond volgt het slotfeest.

Het complex van Strawberries is
na 17.00 uur alleen toegankelijk
voor deelnemers met een polsbandje. Hier wordt door de beveiliging streng op gecontroleerd.
De toernooicommissie wordt
voor het tweede opeenvolgende jaar bijgestaan door leden
van rugbyclub The Smugglers
uit Velserbroek, waarmee Strawberries al jaren een warme band
heeft.
De rugbyers nemen alle bardiensten voor hun rekening. In
ruil hiervoor ontvangt The Smugglers, een kleine club met 50 leden, een bijdrage voor de clubkas.
De organisatie van het Strawberries Easter Tournament stelt alles in het werk om overlast voor
omwonenden te voorkomen. Als
u toch hinder ondervindt, dan
kunt u bellen met het clubhuis
van Strawberries, telefoon 0255511920. Zie ook www.khc-strawberries.nl.

Driehuis - Speciaal voor Velsenaren en de Vrienden en vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum komt de van oorsprong Velsense Geert van der
Kolk op 18 april een lezing geven over zijn avonturen op zee.
De avonturier, schrijver en verhalenverteller woont en werkt al
meer dan dertig jaar in Amerika
en is nu een paar weken in Nederland. Na een aantal lezingen
elders in het land te hebben gegegeven, wilde hij ook graag zijn
geboortegrond aandoen. Als gepassioneerd zeezeiler heeft hij al
een flink aantal mooie verhalen
en romans geschreven over dit
onderwerp. Op vrijdagavond 18
april van 20.00 tot 21.30 uur is
hij in het Pieter Vermeulen Museum om hierover te vertellen en
om zijn twee nieuw verschenen
boeken, de roman Telegram voor
Mecánic en de verhalenbundel
Op drift geraakt, te promoten.
‘Telegram voor Mecánico’ is het
intrigerende verhaal van een gewone man in een vissersdorp in
de Dominicaanse Republiek die
op een dag naar een afgelegen
bergdorp afreist om zijn doodgewaande vader, die op sterven
ligt, te ontmoeten. Een spannend
en geheimzinnig misdaadverhaal
over bedrog, verlies en de strijd
tegen de gevestigde orde en het
verleden. ‘Op drift geraakt’ bestaat uit korte verhalen, waaronder ook zeilverhalen.
Geert kan geweldig vertellen over zijn avonturen, die zich
vooral in het Caribisch Gebied
en rond de Noordpool hebben
afgespeeld. Zo is hij eens op Haiti beland waar hij op traditione-

le wijze een boot heeft gebouwd
waarmee hij met drie Haitiaanse
vrienden een bootvluchtingenroute heeft gezeild. Hier heeft hij
een documentaire over gemaakt
en de boot is in een museum in
Amerika tentoongesteld.
Naast zijn gepassioneerde vertelkunst heeft hij veel ondersteunend foto- en filmmateriaal
dat zorgt voor een interessante,
avontuurlijke en literaire avond!
De deur is open vanaf 19.45 uur
en de lezing begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis voor Vrienden en vrijwilligers van het museum. Andere geïnteresseerden
zijn ook van harte welkom en
betalen de entreeprijs van 3 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen.
In verband met het doorgaan bij
voldoende deelname graag aanmelden via: info@pieter-vermeulen-museum.nl of via 0255536726 met vermelding van
naam, email en/of telefoonnummer.

GS positief over units
‘bijzondere inwoners’
Velsen - Gedeputeerde Staten
(GS) van de provincie NoordHolland hebben de gemeente
Velsen laten weten dat zij positief zijn over de bouw van zorgunits voor ‘bijzondere inwoners’,
personen die sterk overlastgevend gedrag vertonen, aan de
Rijksweg/Broekeroog in Velserbroek. Dit ligt buiten bestaand
bebouwd gebied. De gemeente Velsen heeft over deze voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen een prealabele vraag gesteld.
GS zijn van mening dat de units
een maatschappelijke functie
hebben. De units zijn immers
bestemd voor personen die veel
overlast veroorzaken, vaak als
gevolg van een stoornis. Zij hebben intensieve begeleiding en
zorg nodig vanwege hun onzelfstandigheid. Dit gelet op de bijbehorende begeleiding, aange-

boden zorg en de onzelfstandigheid van de mensen. Daarmee
valt de bouw onder de titel overige verstedelijking als bedoeld
in artikel 14 van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie/Provinciale Ruimtelijke
Verordening.
Omdat een alternatief binnen
bestaand bebouwd gebied geen
oplossing is, dat zou immers alleen maar tot verplaatsing van
de overlast leiden, achten GS nut
en noodzaak voor deze verstedelijking toereikend aangetoond.
Voordat een gemeente start met
een juridisch-planologische procedure kan zij bij de provincie
een ‘prealabele vraag’ stellen om
na te gaan of een plan haalbaar
is en voldoet aan de provinciale eisen. De provincie kijkt of nut
en noodzaak zijn aangetoond en
de ruimtelijke kwaliteit van de
plannen voldoende is.

Nu ook meidenvoetbal
bij VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Ongeveer een
jaar geleden stelde het bestuur
van V.V. IJmuiden zichzelf de
vraag ‘Waarom hebben wij bij
V.V. IJmuiden eigenlijk geen meiden/damesvoetbal?’
Een duidelijke reden was er niet,
dus werden de mouwen opgestroopt en de schouders eronder gezet. Nu, een jaar verder,
is de situatie heel anders. Een
team enthousiaste meiden, met
twee minstens zo enthousias-

te trainers, komt uit in de MD1
klasse. Afgelopen zaterdag, 12
april, kregen de meiden van trotse sponsor, Ingrid’s Pedicure &
Wellness, splinternieuwe sporttassen overhandigd. Naast de
wedstrijd van de meiden kan
men zaterdag getuige zijn van de
streekderby V.V. IJmuiden tegen
Stormvogels. Een pikante wedstrijd, aangezien beide teams
vollop strijden voor lijfsbehoud
in de derde klasse.
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Aangehouden
voor
mishandeling
Velserbroek - Vorige week
dinsdag is een 62-jarige Velserbroeker aangehouden voor
mishandeling van een 70-jarige Haarlemmer. Zij hadden onenigheid gekregen over de afrekening van werkzaamheden aan
de woning van de Haarlemmer.
De Velserbroeker is aangehouden voor deze mishandeling en
ingesloten.

Ouderennieuws

Tweede Sneeuwdag
Jeugdcommissie BC
Ouderen- was groot succes
Velsen draagt stokje over
IJmuiden - BC Velsen nam na
afloop van het Onderling Jeugdtoernooi afscheid van een aantal leden van de jeugdcommissie.
Vele duizenden kinderen zijn door
de scheidende jeugdcommissie
met veel plezier de grondbeginselen van de badmintonsport bijgebracht. Theo Siemerink, 35 jaar
voorzitter Jeugdcommissie, Annemieke Molenaar, 25 jaar coordinatie Zeewijkhal, Carla Zuidweg, Jan Spruijt, Jeroen van Tilburgh dragen, na jarenlang actief
te zijn geweest, het stokje over.
Voorzitter Simon Visser sprak lovende woorden over de vele activiteiten die door de jeugdcommissie zijn verricht en overhandigde cadeaus en sprak ieder

persoonlijk toe namens de club.
Carla Zuidweg en Jan Spruijt zijn
lid van verdienste geworden en
Annemieke Molenaar is erelid
geworden (Theo was dat al). De
jeugd gaf de commissieleden die
afscheid namen een grote bos rozen.
De scheidende bestuursleden
hebben er voor gezorgd dat het
team weer is aangevuld met enthousiaste nieuwe bestuursleden.
De nieuwe jeugdcommissie bestaat uit Erik Voorma (voorzitter),
Jan v.d. Boomgaard, Laura van
der Vis, Marco Boot, Jesper Garrelts en Arno de Niet. Het nieuwe seizoen start weer in de eerste week van september. Zie ook
www.bcvelsen.nl.

DKV-Jeugdwedstrijden
IJmuiden - DKV F1 speelde tegen Sporting West F1. DKV was
duidelijk sterker dan Sporting
West en wist al snel twee keer
achter elkaar te scoren. DKV
kreeg daarna nog erg veel kansen maar won uiteindelijk met
4-0. Doelpunten waren van Twan
en Steffan. De E1 verloor voor
de eerste keer sinds het zaalseizoen. Top was te sterk voor
het viertal van DKv. Er werd 129 verloren.
Ben scoorde maar liefst acht
maal. De D1 had zaterdag volop kansen, maar wist er slechts
vier te benutten. Hierdoor werd
er uiteindelijk, onnodig, met 8-4
verloren. De C2 speelde zaterdag tegen Celeritas C1. Het was
een leuke wedstrijd om naar te
kijken. De ploegen waren aan
elkaar gewaagd. Er waren aan
beide kanten veel kansen. Door

doelpunten van Kevin, Chenna,
Pepijn stond het vlak voor tijd
3-4. Na een mooie doorloper van
Rose-Anne werd de eindstand
bepaald op 4-4. De B1 boekte
haar tweede overwinning op het
veld. Dit was met hulp van Thijs,
Sverre en Maaike van de C1, omdat er door blessures en afzeggingen maar zeven spelers konden worden opgesteld. Thijs en
Sverre wisten zelfs nog te scoren.
Door goed samenspel en door
goed rekening te houden met
de soms sterke wind kwam er
een een prachtige uitslag op het
bord: 7-1. Een niet scherpe start
had tot gevolg dat de A1 met 7-3
achter stonden tegen het fysiek
spelende Apollo. Na rust herstelde de ploeg zich maar moest uiteindelijk genoegen nemen met
een 14-8 nederlaag.

nieuws

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Het wijkcentrum is maandag
21 april (Tweede Paasdag) enkel
geopend vanaf 11.30 voor deelnemers aan de Paas-in.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in
restaurant. Men betaalt, afhankelijk van de maaltijdkeuze 6,50
of 7,50 euro voor een driegangen diner. Vooraf reserveren is
niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 18 april is
er in verband met Goede Vrijdag geen open tafel. Het wijkcentrum is deze dag beperkt geopend van 13.30 tot circa 16.30
uur.
De eerstvolgende open tafel is
op vrijdag 25 april: Salade met
vis, moussaka (Griekse overnschotel), Griekse salade en toetje van de chef. Kosten 6,-. Aanvang 12.30 uur. Reserveren dinsdag 22 april tussen 11-12 uur.
Paas-In op maandag 21 april.
Vanaf 12.00 uur. Optreden Guus
van den Berghe. Kaarten kosten
8 euro en zijn verkrijgbaar aan
het buffet.
Sjoelen op vrijdagmiddag van
14.30 tot 16.30 uur kan men terecht voor spelletjes, waaronder
sjoelen, een hapje uit de frituur
een drankje en leuke muziek.
Vrije inloop.
Expositie De Boshoek is te bezichtigen gedurende de openingstijden van het wijkcentrum
tot 2 juni.
ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: Postbus 39, 2080
AA Santpoort-Zuid.
Dagtocht ‘een deksels leuk
dagje uit’. Op dinsdag 13 mei.
Vertrek 08.00 uur vanaf station Santpoort-Zuid en om 08.15
uur vanaf station SantpoortNoord, en om 08.30 uur vanaf de
Hofstede in Velserbroek. Thuiskomst is om circa 18.00 uur. De
kosten is 48 euro p.p. Aanmelden/informatie: Carmen Lo-ANjoe, 023-5378586 of Carine
Timmers, telefoon 023-5382051.

Velsen-Zuid - Afgelopen zondag vond de tweede editie van
de Sneeuwdag voor mensen met
een verstandelijke beperking
plaats bij Snowplanet.
Ruim 100 cliënten van de Hartekamp Groep, maar ook van daarbuiten, hebben volop genoten
van deze dag.
Zowel kinderen als volwassenen genoten van de snelheid en
van hun nieuwe ervaring in de
sneeuw.
Ruim 40 deelnemers hebben
meegedaan met een echte skiles. De deelnemers vonden het
vooraf erg spannend, maar zij
waren apentrots dat óók zij konden leren skiën. Deelnemers die
voor de tweede keer aanwezig
waren bij de Sneeuwdag pakten
het skiën snel op, zodat zij zelfs
van de grote helling naar beneden mochten!
Vrijwilligers van Poly-Aktief begeleidden de deelnemers van
het zit-skiën. Mensen die in een
rolstoel zitten of mensen die het

skiën te eng vonden, genoten
er ontzettend van om met grote
snelheid de skihelling af te gaan.
Ook de familieleden straalden bij
het zien van hun kind of familielid in de zit-ski.
Op de kleine skihelling kon naar
hartenlust worden gesleed of
konden mensen in een grote
band de helling af sjezen.
Na deze wintersportervaring op
de skihelling konden de deelnemers uitrusten onder het genot
van een kindermenu of een stuk
appeltaart met warme chocomel.
De Sneeuwdag was mogelijk
door de enthousiaste inzet van
35 vrijwilligers en door de diverse sponsoren: de J.C. Ruigrok Stichting, Fonds Hartewensen, Sport Support, de Nederlandse Ski Vereniging, Ski Uniek,
de gemeente Velsen en natuurlijk Snowplanet voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten. Zonder deze vrijwilligers
en sponsoren was deze dag niet
mogelijk geweest.

Reunie laatste Zeepiraten
IJmuiden - Het is alweer bijna 25
jaar geleden dat de laatste radioprogramma’s uit zee werden uitgezonden vanaf het schip Ross
Revenge. Afgelopen zaterdag
kwamen op initiatief van 819 disc-

www.

www.

jockey Erik Beekman de oud-medewerkers van de laatste zeezenders Radio 558, Radio 819 en Radio Caroline nog eens bij elkaar in
het IJmuidense Paviljoen Noordzee om herinneringen op te halen.

.nl

.nl
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Strawberries
H1 verliest
pijnlijk van
Purmerend

VERSPREIDNET
MET SPOED GEVRAAGD
BEZORGERS OMGEVING
WILLEM DE ZWIJGERLAAN
SANTPOORT ZUID
Ook 50-plussers zijn welkom

Voor info: Tel. 0251-674433
E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

Bridgevereniging
Velserbroek op stap
Velserbroek - Het wordt een
mooie traditie: in het voorjaar
gaat Bridgevereniging Velserbroek op stap. Dit keer was het
de 13de keer en was het Drentse
Vledder het doel. Zaterdag overdag werden de bridgers verrast
met een excursie in de Weerribben. Vrijdagmiddag en zaterdag
na het diner werden de kaarten geschud en de spelletjes gespeeld. Er waren prijsjes voor de
winnaars maar de ‘hoofdprijs’ is
toch altijd weer de zogenaamde Toppertjesbokaal. Deze prijs

Kennemergaarde
in beweging
Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag was op manege Kennemergaarde weer van alles te
zien. De FNRS wedstrijden voor
de jeugd vond plaats in de binnenbak. Waarbij de deelnemende pensionpaarden in de buitenbak konden inrijden. Daarnaast
organiseerde Kennemergaarde
een poetscursus voor senioren.
Want hoe belangrijk is het niet
om voor het rijden de tijd te nemen om je paard goed te poetsen? Voor zowel het contact tussen ruiter en paard, als ook voor
het loswerken van de spieren
van het paard, maar denk ook
aan de hoeven van het paard.
Kortom, een paard goed we-

ten te poetsen voor je erop stapt
en wegrijdt, is belangrijk. Dit
kost tijd maar het is wel nuttige
tijd, want je bouwt al tijdens het
poetsen een band op en daarmee vertrouwen. Dit vertrouwen
krijg je dubbel en dwars terug in
het rijden en dat loont ! Jong geleerd oud gedaan, maar ook oud
geleerd oud gedaan. Einde van
de dag kregen deelnemers in de
pas de deux en quadrille de kans
om te oefenen voor het jaarlijks
terugkerende paasevenement,
dat op maandag tweede paasdag plaats vindt. Dan zullen velen hun zelfbedachte proef op
muziek vertonen. Altijd enorm
leuk om naar te kijken.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

wordt uitgereikt aan het bridgepaar dat over alle 48 spellen de
meeste 100%-score weet te behalen. Ditmaal waren dat Nico en Lieneke Bakker met in totaal tien toppers. Waar de bridgers volgend jaar naar toe gaan,
is natuurlijk nog een verrassing.
Dat mag de organisator van deze
mooie weekenden, Leo de Jong,
uitzoeken. BV Velserbroek is
nog op zoek naar nieuwe leden.
Mocht u interesse hebben bel
dan 06-39335591 of mail naar
bvvelserbroek@hotmail.com.

Sportweek in Velserbroek
Velserbroek - Op dinsdag 22
april van 16.00 tot 18.00 uur vinden sportclinics plaats voor de
Velserbroeker jeugd in de leeftijd
7 tot en met 12 jaar in het kader
van de Nationale Sportweek.
Op de velden van VSV, LTC Hofgeest en The Smugglers kan iedere deelnemer gratis aan maximaal 4 clinics deelnemen en ontdekken welke sporten leuk zijn
om te beoefenen.
De deelnemers worden daarbij
verdeeld in twee leeftijdsgroepen: 7, 8, 9 jaar en 10, 11, 12 jaar.
De clinics worden gegeven door
de trainers van voetbalvereniging VSV, tennisvereniging LTC
Hofgeest, Hockeyschool Velserbroek, Rugbyclub Haarlem en

Atletiekvereniging Suomi.
De organisatie is in handen van
Jordy van Zaanen van Sportsupport (jvanzaanen@sportsupport.
nl) en Ad Otten van Buurtsport
Velsen (buurtsport@jcdejoe.nl).
Aanmelding kan door middel
van het sturen van een email
met daarop de leeftijd en de
sport(en) die je die middag wilt
gaan doen. Bij aanmelding vooraf doe je mee aan de verloting
van een voetbal of rugbybal.
Ook kan je zonder aanmelding
om 15.45 uur naar het verzamelpunt bij The Smugglers komen.
Voor sportmateriaal wordt gezorgd.
Voor nadere informatie: bel 0611883720.

Open dag biljartvereniging Velsen
Santpoort-Zuid - Tijdens de
Nationale Sportweek houdt ook
de biljartvereniging Velsen een
open dag, en wel op zaterdag 19
april van 11.00 tot 15.00 uur.
Heeft u wellicht al eens eerder
gebiljart of misschien nog nooit?
Het maakt niet uit, iedereen is
van harte welkom. Bovendien
is het geschikt voor alle leeftijden. Kom gezellig langs en maak
kennis met deze fantastische

sport of prachtige vrijetijdsbesteding. U krijgt wat uitleg over
het spel en u mag uiteraard ook
zelf een aantal caramboles maken op een van onze drie prachtige Wilhelmina biljarts. Biljartvereniging speelt aan de Wüstelaan 79. De ingang bevindt zich
aan de achterzijde van het gebouw het Oude Badhuis. Voor
meer informatie: Onno Dekker,
06-15316378.

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft afgelopen zondag
op pijnlijke wijze verloren van
Purmerend. Met 3-1 gingen
de aardbeien de boot in. Hiermee is de kans op het kampioenschap vrijwel verkeken, al
kan de play-offs nog wel bereikt worden.
Strawberries begon op zich wel
goed aan de wedstrijd, maar
al snel was het manco van dit
seizoen zichtbaar: scoren. Het
veldoverwicht was duidelijk in
het voordeel van de Driehuizenaren, maar dit werd dus niet
uitgedrukt in doelpunten. Purmerend zette hier niet veel tegenover. Slechts een paar
counters werden gecreëerd,
maar die waren niet bijster gevaarlijk. Met de brilstand op het
scorebord gingen beide ploegen de kleedkamers weer in.
In de tweede helft had Strawberries nog meer aanvalsplannen en dat kwam tot uiting in het halen van een strafbal. Aanvaller Sander Joustra
was op weg naar een doelpunt
maar hij werd door de keeper
van Purmerend op zijn stick
geslagen.
Topscorer Erik van den Berg
wist uiteraard wel raad met deze buitenkans en verzilverde
de toegekende strafbal. Strawberries probeerde hierna door
te stoten en een tweede doelpunt te scoren, maar dit lukte
niet. Gijs Henfling was dicht bij
dat doelpunt, maar wist de bal
vanuit een moeilijke hoek niet
in het doel te werken nadat hij
de keeper had gepasseerd.
Na deze kans draaide de rollen om op het veld. Purmerend
kreeg de overhand en werd
steeds gevaarlijker. Zo gevaarlijk, dat het via een strafcorner
op gelijke hoogte wist te komen.
Vervolgens wist de middenmoter zelfs op voorsprong te komen nadat een grote fout achterin bij Strawberries genadeloos werd afgestraft. Hierna probeerden de bezoekers
uit Velsen nog een gelijkmaker
te forceren, maar een gebrek
aan aanvallend vermogen en
de echte wil om tot het gaatje
te gaan zorgden ervoor dat dit
niet gebeurde. Het was daarentegen Purmerend dat nog
een doelpunt maakte en zo de
wedstrijd op slot gooide.
Door de nederlaag in Purmerend staat Strawberries nu zeven punten achter op koploper
Terriërs. Doordat nummer twee
Naarden gelijk heeft gespeeld
kunnen de aardbeien nog wel
tweede worden.
Over drie weken gaat de competitie verder met een thuisduel tegen Westerpark. (Finn van
Leeuwen)
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Eieren zoeken
in Speeltuin
Santpoort

Duin & Kruid Lenteloop
Santpoort-Noord - Afgelopen zondag vond de eerste editie plaats van de Duin en Kruid
Lenteloop. Aan deze prestatieloop door bos en duin van 12 kilometer deden 130 deelnemers
mee, hardlopers en wandelaars.
Begunstigd door een lekker zonnetje werd er met grote inzet gelopen over de uitdagende route
over flink geaccidenteerde paden.
Ook de Hooglanders lieten zich
niet onbetuigd en moedigden de
deelnemers aan. Bij de vrouwen

won Betty van Zoelen in de fraaie
tijd van 52 min. 32 sec. De snelste
heer was René van Ravenzwaaij
in 42.30. Maar eigenlijk waren alle deelnemers winnaars: een middag sportief bewegen in de mooie
natuur! Alle inschrijfgelden (ruim
1000 euro) komen ten goede aan
Udavum Karangal, het project van
de organiserende Stichting Santpoort Helpt Madras. Volgend jaar
staat hij weer op het programma.
Voor meer uitslagen en foto’s, kijk
op www.duinenkruidlenteloop.nl.

Velsen - Jette Visser (16) en
haar vader Simon uit Velserbroek gaan op maandag 9 juni
235 km fietsen tegen de spierziekte SMA. Door mee te doen
met de Fietselfstedentocht willen zij geld ophalen voor het
Prinses Beatrix Spierfonds bestemd voor onderzoek naar deze spierziekte.
Jette vertelt: ,,Onze vriendin Annick (15) heeft SMA en haar vader vroeg ons om de elfstedentocht te gaan fietsen om geld
in te zamelen. Eigenlijk grappig
bedoeld maar Simon en ik hebben het serieus opgepakt en zijn
er mee aan de slag gegaan. We
fietsen al regelmatig samen en
trainen er nu echt voor. Inmiddels hebben we via onze actiepagina al 2000 euro opgehaald
maar natuurlijk is er veel meer
geld nodig om goed onderzoek
te doen naar SMA zodat er ook
werkelijk een behandeling gestart kan worden. Op dit moment is die er niet en zal Annick
en alle andere mensen met SMA
niet beter worden. Kortom doneer en help SMA de wereld uit!
We hebben ook nog plek op onze wielershirts (en broek) voor
sponsoren!”
SMA is een erfelijke spierziekte. Van alle baby’s die jaarlijks
in Nederland worden geboren
hebben er tussen de tien en vijf-

tien SMA. De spieren worden
steeds dunner en zwakker tot
mensen uiteindelijk verlamd raken.
Om SMA de wereld uit te helpen hebben het Prinses Beatrix
Spierfonds en de diagnosegroep
SMA de handen ineen geslagen.
Het gezamenlijke doel is met onderzoek uiteindelijk te komen tot
een behandeling voor de spierziekte SMA.
Wilt u Jette en Simon steunen
kijk dan op: http://www.spieractie.nl/acties/siemvisser/235-friese-kilometers-voor-annick/

www.

.nl

Santpoort-Noord - Zaterdag 19
april is het Paasfeest in speeltuin
Santpoort. Vanaf 13.30 uur vieren
zij dit feest met een zoektocht in
de speeltuin naar de vele verstopte eieren en natuurlijk het ‘gouden ei’. De paashaas is zelf aanwezig en heeft voor alle kinderen
heerlijke chocolade eieren. Buiten het gouden ei zijn er nog vele
prijzen te winnen. Ook de pasjes
voor het nieuwe seizoen liggen
klaar en deze kunnen worden opgehaald. Dus kom allemaal zaterdag 19 april naar onze speeltuin
aan de Valckenhoeflaan.

Clubavond bij
AV Groep
Santpoort-Noord - Audio Visuele groep Kennemerland heeft
op donderdag 24 april weer een
clubavond. Fotopresentatie via
de beamer met geluid. Kom gerust eens langs in het clubgebouw aan de Burgemeester Enschedélaan 67. Aanvang 20.00
uur. Thema: ‘Vakantie’.

Mattheus
Passion in ‘t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op Goede Vrijdag 18 april om 20.00 uur
wordt in ‘t Mosterdzaadje de Mattheus Passion van J.S. Bach in vogelvlucht uitgevoerd door vier solisten van het Vocaal Ensemble
Casuquo. Vier professionele stemmen met grote liefde voor de muziek van Bach brengen de belangrijkste passages van de evangelist,
de Christus en recitatieven, koralen en aria’s voor sopraan, alt,
tenor en bas. Ze worden begeleid door de pianist Jean Baptiste Milon. Maandag 21 april, Tweede Paasdag om 15.00 uur treden
in ‘t Mosterdzaadje op de pianiste Mignon Gotsch en de violist Arthur Ornée. Musici van grote klasse die werk uitvoeren van Détlefsen, Mompou en Prokofiev. Het is
een gevarieerd programma, waarin ondanks de verschillen in tijd,
taal en cultuur verrassend veel
overeenkomsten te vinden zijn. ‘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.

Rozenbeek viert Pasen op
verschillende manieren
Velserbroek - Veel mensen associëren Pasen met het zoeken
van eieren en een bezoek van de
Paashaas, maar Pasen is meer
en dat wil De Rozenbeek de kinderen ook meegeven. Daarom
worden er in de week voor Pasen verschillende activiteiten georganiseerd om de kinderen bewust te maken van de maatschappelijke aspecten die Pasen
inhoudt: ‘Iets over hebben voor
een ander uit liefde voor de medemens’. Enkele van deze activiteiten willen ze graag met u delen.
Afgelopen vrijdag zijn de kleuters
gestart door hun eigen gemaakte palmpasenstok weg te gegeven. Nadat zij een kruis mooi
versierd hadden met papier, wat
lekkers en een buxustakje werden de palmpasenstokken afgeleverd bij verschillende verzorgingshuizen. Dit leverde veel
blije gezichten op van de bejaarden.
Het einde van de vastenactie
wordt traditioneel gevierd op De
Rozenbeek met het houden van
een sponsorloop op woensdagochtend. De kinderen lopen zo
veel mogelijk rondjes om geld op
te halen voor twee goede doelen. Dit jaar is de diabetes stich-

ting als goed doel uitgekozen,
om aandacht te schenken aan
deze chronische ziekte. Ook op
De Rozenbeek zitten verschillende kinderen die aan deze ziekte
lijden. Net als vorig jaar is ook de
stichting Velo Velo een doel voor
de sponsorloop. Deze stichting
zet onderwijsprojecten op op de
Filipijnen, waardoor steeds meer
kinderen basisonderwijs kunnen
volgen en uiteindelijk kunnen
doorstromen naar hogere opleidingen.
Donderdagmorgen staat het
paasontbijt gepland. Ieder kind
heeft opgeschreven wat hij of
zij lekker vindt en daarna zijn de
lootjes in de klassen verdeeld.
Ieder kind versiert een schoenendoos en stopt daarin het
ontbijt voor een ander. De leerkrachten zorgen voor een gezellige klas en daarin wordt dan gezamenlijk ontbeten.
,,Maatschappelijke betrokkenheid door middel van iets overhebben voor je medemens is een
belangrijk aspect op De Rozenbeek en door deze acties willen
we de kinderen bewust maken
van het feit dat het niet alleen
om ‘ik’ draait”, aldus Thecla Kemper directeur van basisschool De
Rozenbeek.

Vierdaagse Velserbroek
Velserbroek - Het is weer zo
ver, de inschrijving voor de
avondvierdaagse Velserbroek
is gestart. Iedereen die wil, kan
zich aanmelden voor het wandelevenement van Velserbroek!
Deelname kost 4 euro.
Van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juni zal er gelopen worden. Ook dit jaar ligt de organisatie in handen van Dorpsvereniging Velserbroek. Voor het
zesde jaar doen zij dit en willen het nog grootser maken
dan het altijd al geweest is. De
laatste avond wordt nog feestelijker.
Vanaf 19.00 uur zal DJ Wezz
aanwezig zijn op het Vestingplein om de wachtende en lopers een muzikaal onthaal te
geven.

Wilt u zich inschrijven voor deze wandeltocht ga dan naar
de website van de vereniging
www.dorpsverenigingvelserbroek.nl en vul het formulier in.
Mocht u nog vragen hebben
kunt u contact opnemen met
Jacqueline Staats, telefoonnummer 023-5490282 of mail
naar A4D@dorpsverenigingvelserbroek.nl. Ook zijn zij nog
op zoek naar verkeersregelaars. Want zonder hun is het
niet mogelijk om een veilige
route te maken voor de kinderen.
Het bestuur van Dorpsvereniging Velserbroek en alle vrijwilligers van de Avondvierdaagse
Velserbroek wensen alle lopers
heel veel succes en een sportieve wandeltocht toe!
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Meer dan 100 gratis sportactiviteiten

Nationale Sportweek in Velsen
Velsen - Van 19 t/m 26 april
staat de gemeente Velsen in
het teken van de Nationale
Sportweek.
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk inwoners sporten, heeft de afdeling Sportzaken in samenwerking met de combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en
de participerende verenigingen,
de organisatie van de sportweek
op zich genomen.
Zo zijn alle Velsense sportverenigingen benaderd om in deze
week voor leden, maar ook voor
Datum
Zaterdag 19 april
Zaterdag 19 april
Zaterdag 19 april
Zondag 20 april
Zondag 20 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Dinsdag 22 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april

niet-leden gratis een open dag,
inloopuur, training, demonstratie of clinic te organiseren. Veel
verenigingen zagen een kans
om hun vereniging/sport onder de aandacht te brengen van
een breed publiek en zijn op deze uitnodiging ingegaan. Resultaat hiervan is dat in alle dorpskernen binnen de gemeente voldoende aanbod is voor alle doelgroepen (5 t/m 80 jaar), met name op dinsdag 22, woensdag 23,
donderdag 24 en vrijdag 25 april.
Op het Gijzenveltplantsoen in
IJmuiden worden van dinsdag
22 t/m vrijdag 25 april iede-

Tijd
10.00 tot 15.00 uur
10.00 tot 16.00 uur
13.00 tot 16.00 uur
Vanaf 13.30 uur
Vanaf 14.00 uur
10.00 tot 11.00 uur
10.00 tot 13.00 uur
12.00 tot 13.00 uur
Vanaf 13.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.30 tot 17.30 uur
16.15 tot 17.15 uur
16:00 tot 18:00 uur
16:00 tot 18:00 uur
16:00 tot 18:00 uur
16:00 tot 18:00 uur
16:00 tot 18:00 uur
17.30 tot 18.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
18.30 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
19.30 tot 20.30 uur
19.30 tot 20.30 uur
20.00 tot 21.00 uur
09.00 tot 10.00 uur
09.15 tot 10.15 uur
10.00 tot 11.00 uur
11.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
13.30 tot 17.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
14.00 tot 16.00 uur
14.30 tot 15.30 uur
14.30 tot 15.30 uur
14.30 tot 15.30 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
16.00 tot 17.00 uur
16.00 tot 17.30 uur
16.30 tot 17.30 uur
16.45 tot 17.45 uur
17.00 tot 18.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
17.30 tot 18.30 uur
18.00 tot 19.30 uur
18.00 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.30 tot 19.45 uur
18.45 tot 19.45 uur
18.45 tot 19.45 uur
19.00 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.15 uur

Organisatie
Biljartvereniging Velsen
KNWU
Gemeente Velsen
LTC Brederode
LTC Brederode
Wandelgroep de Spil
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Petanque Union Ijmond
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Welzijn/Mel
T.C. de Gieteling
VSV
LTC Hofgeest
Suomi
Rugbyclub Haarlem
Hockeyschool Velserbroek
Voetbalvereniging SVIJ
Voetbalvereniging SVIJ
Voetbalvereniging SVIJ
VVH/Velserbroek
HCV ‘90
FCC Wijkeroog
RFC Haarlem
RFC Haarlem
RKGV Velsen
Voetbalvereniging SVIJ
HCV ‘90
RKGV Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Hockeyschool Velserbroek
Stichting Welzijn/Mel
Stichting Welzijn Velsen
FC Velsenoord
RKVV Velsen
RKVV Velsen
RKVV Velsen
Stormvogels
Buurtsport Velserbroek
Tinca Tinca Boxing Gym
HCV ‘90
VVH/Velserbroek
FC Velsenoord
Tinca Tinca Boxing Gym
Voetbalvereniging SVIJ
HCV ‘90
RFC Haarlem
HSV Rooswijk
Korfbalvereniging DKV
Korfbalvereniging DKV
FC Velsenoord
FC Velsenoord
Puur en Fit
Tinca Tinca Boxing Gym
RKGV Velsen
Korfbalvereniging DKV
Korfbalvereniging DKV
FC Velsenoord

re middag verschillende clinics
aangeboden, variërend van een
wandeling vanuit Stichting Welzijn Velsen, tot een open middag
van de Telstar Streetleague. Verder bestaat de mogelijkheid om
deel te nemen aan een bootcamp voor kids, MBVO (meer
bewegen voor ouderen), tennis en diverse fietstochten vanaf
verschillende locaties in IJmuiden. Op het Cruyff Court aan
het Pleiadenplantsoen wordt
door Stormvogels op woensdag
24 april een clinic gegeven in
samenwerking met buurtsport
IJmuiden.
Activiteit
Biljarten
Xtreme sport
Fietsfeest Velsen
Tennis
Tennis
Wandelen
Fietsen
Fietsen
Jeu de Boule
Fietsen
Buurtsport
Tennis
Voetbal
Tenns
Atletiek
Rugby
Hockey
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Handbal
Fietscross
Rugby
Rugby
Zumba-tonig
Voetbal
Handbal
Zumba
Mensendieck
Gymnastiek
Mensendieck
Stoelgym
Hockey
Buurtsport
Bewegen voor ouderen
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Div. sporten
Boksen/kickboksen
Handbal
Voetbal
Voetbal
Boksen/kickboksen
Voetbal
Handbal
Rugby
Honkbal
Korfbal
Jeu de Boule
Voetbal
Voetbal
Bootcamp
Boksen
High Intensity lessen
Korfbal
Kombi Fit
Voetbal

In Velsen-Noord hebben alle
sportverenigingen in deze week
de deuren open gezet voor de
inwoners. Handbal, fietscross,
voetbal, honkbal en softbal,
buurtsport en zelfs een speciale
clinic basketbal vormen het hart
van de Nationale Sportweek in
Velsen-Noord.
Het rugbyveld van the Smugglers in Velserbroek is de plaats
van handeling van een gezamenlijke middag op dinsdag 22
april van buurtsport Velsen in
samenwerking met de combinatiefunctionaris Velserbroek. De
deelnemers kunnen hier kennis

Plaats
Doelgroep
Open middag
Alle leeftijden
Bikedag
8 t/m 16 jaar
Alles m.b.t. Fietsen
Alle leeftijden
Maak kennis met tennis Alle leeftijden
Kennismakings toss
Alle leeftijden
Sportief Wandelen
Volwassenen
Fietstocht
Volwassenen
Fietsles voor beginners Volwassenen
Open middag
Vanaf 50 jaar
Fiets mee
Volwassenen
Buurtsport
7 t/m 15 jaar
Open training
6 t/m 15 jaar
Clinic
6 t/m 12 jaar
Clinic
7 t/m 12 jaar
Clinic
8 t/m 12 jaar
Clinic
9 t/m 12 jaar
Clinic
10 t/m 12 jaar
Neem je vriendje mee 7 & 8 jaar
Neem je vriendje mee 9 & 10 jaar
Neem je vriendje mee 11 & 12 jaar
JeugdSportPas Velsen 9 & 10 jaar
Open training
9 t/m 12 jaar
Open training
5 t/m 40 jaar
JeugdSportPas Velsen 12 t/m 18 jaar
JeugdSportPas Velsen 13 t/m 16 jaar
Open training
18 t/m 70 jaar
Neem je vriendje mee 13 & 14 jaar
Open training
13 t/m 16 jaar
Open training
18 t/m 70 jaar
Open les
Volwassenen
Senioren Fit
Senioren
Open les
Volwassenen
Open les
Senioren
Open les
4 t/m 6 jaar
Voetbalgolf
7 t/m 15 jaar
Open les
Senioren
Meisjesvoetbal
6 t/m 12 jaar
Open training
5 & 6 jaar
Open training
7 & 8 jaar
Open training
9 & 10 jaar
Clinic/open training
Jeugd
Inloop/sportact op straat 9 t/m 18 jaar
Open training
8 t/m 11 jaar
Open training
4 t/m 7 jaar
JeugdSportPas Velsen 5 & 6 jaar
Open training
4 t/m 6 jaar
Open training
12 t/m 15 jaar
Neem je vriendje mee 4 t/m 6 jaar
Open training
6 t/m 8 jaar
JeugdSportPas Velsen 5 t/m 12 jaar
Open training
5 t/m 14 jaar
Open training
7 t/m 15 jaar
Open training
Volwassenen
Open training
5 t/m 8 jaar
Open training
9 & 10 jaar
Training
18 t/m 55 uur
Open training
Vanaf 15 jaar
Open training
18 t/m 70 jaar
Open training
Vanaf 16 jaar
Open training
Volwassenen
Open training
11 & 12 jaar

Velsen
In alle dorpskernen
kunt u (gratis) deelnemen
aan georganiseerde
sportactiviteiten.

2013

* Driehuis
* IJmuiden
* Santpoort
* Velserbroek
* Velsen-Noord
* Velsen-Zuid

Voor het programma zie:

maken met onder andere voetbal, tennis, hockey en rugby.
Verder hebben diverse sportverenigingen een open-middag, vrije training of clinic georganiseerd op de eigen sportlocatie. Hierbij bestaat de keuze
uit onder andere biljarten, (kick)
boksen, jeu de boules, voetbal,
boogschieten, bridge, aangepast badminton, dammen, gymnastiek, tennis, korfbal, handbike en wedstrijdzwemmen.
Tijdens de Nationale Sportweek
kunnen alle inwoners van Velsen
gratis deelnemen. Zie ook www.
sportloketvelsen.nl.
www.sportloketvelsen.nl

Informatie/aanmelden
BFE@hetnet.nl
info@noordholland-knwu.nl
communicatie@velsen.nl
marcel@kleinschiphorst.net
marcel@kleinschiphorst.net
gbauritius@hotmail.com
LizaRonde@welzijnvelsen.nl
LizaRonde@welzijnvelsen.nl
secretaris@puij.nl
LizaRonde@welzijnvelsen.nl
lars@welzijnvelsen.nl
jbrussel@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
onnovelzel@yahoo.com
onnovelzel@yahoo.com
onnovelzel@yahoo.com
jspvelsen@sportsupport.nl
willemsemark@zonnet.nl
a.de.baar@quicknet.nl
jspvelsen@sportsupport.nl
jspvelsen@sportsupport.nl
biancavanveen77@hotmail.com
onnovelzel@yahoo.com
willemsemark@zonnet.nl
biancavanveen77@hotmail.com
DaniellavanDelft@welzijnvelsen.nl
DaniellavanDelft@welzijnvelsen.nl
DaniellavanDelft@welzijnvelsen.nl
DaniellavanDelft@welzijnvelsen.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
lars@welzijnvelsen.nl
DaniellavanDelft@welzijnvelsen.nl
jbrussel@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
jvzaanen@sportsupport.nl
secretaris@stormvogels.nl
buurtsport@jcdekoe.nl
info@tincatinca.nl
willemsemark@zonnet.nl
jspvelsen@sportsupport.nl
jbrussel@sportsupport.nl
info@tincatinca.nl
onnovelzel@yahoo.com
willemsemark@zonnet.nl
jspvelsen@sportsupport.nl
jbrussel@sportsupport.nl
ricardo.r.kerklaan@gmail.com
ricardo.r.kerklaan@gmail.com
jeugd@fcvelsenoord.nl
jeugd@fcvelsenoord.nl
info@puurfit.com
info@tincatinca.nl
biancavanveen77@hotmail.com
ricardo.r.kerklaan@gmail.com
ricardo.r.kerklaan@gmail.com
jeugd@fcvelsenoord.nl
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Datum
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Woensdag 23 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april

Tijd
19.00 tot 20.30 uur
19.00 tot 22.00 uut
Vanaf 19.00 uur
20.00 tot 21.00 uur
09.00 tot 11.00 uur
13.00 tot 16.00 uur
Vanaf 13.00 uur
14.00 tot 15.00 uut
15.30 tot 17.30 uur
15.45 tot 17.15 uur
16.00 tot 17.00 uur
16.00 tot 17.00 uur
16.00 tot 17.00 uur
16.00 tot 17.30 uur

Organisatie
Kennermer Invaliden SC
Bc Velserbroek
Bv Velserbroek
RKGV Velsen
T.C. de Gieteling
Heliomare Sport
Petanque Union Ijmond
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Welzijn/Mel
Triangel/SportSupport
Tinca Tinca Boxing Gym
Hatha Yoga bij San
LTC Heerenduinen
Telstar Street League

Activiteit
Aangepast badminton
Badminton
Bridge
High Intensity lessen
Tennis
Handbike
Jeu de Boule
Yoga
Basketbal
Div. sporten
Boksen/kickboksen
KinderYoga
Tennis
Voetbal

Plaats
Licht verstand. beperk.
Open avond
Informatie
Open training
Racket ochtend
Clinic
Open middag
Open les
Clinic Racing Beverwijk
Sportmix
Open training
Open les
Clinic
Clinic/Informatie

Doelgroep
Alle leeftijden
Vanaf 16 jaar
Alle leeftijden
18 t/m 70 jaar
Volwassenen
Fys. beperking
Vanaf 50 jaar
Volwassenen
7 t/m 15 jaar
6 t/m 10 jaar
8 t/m 11 jaar
7 t/m 12 jaar
Jeugd
Jeugd

Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Donderdag 24 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 25 april
Zaterdag 26 april

17.00 tot 18.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
17.30 tot 18.30 uur
17.45 tot 18.45 uur
18.15 tot 19.15 uur
18.30 tot 19.30 uur
18.45 tot 19.30 uur
18.45 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.30 tot 20.15 uur
19.30 tot 21.00 uur
20.15 tot 21.00 uur
20.15 tot 21.00 uur
20.30 tot 21.30 uur
09.00 tot 12.00 uur
09.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.30 tot 17.30 uur
16.00 tot 17.00 uur
16.30 tot 17.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
18.45 tot 19.45 uur
19.00 tot 20.30 uur
19.30 tot 21.30 uur
09.00 tot 10.00 uur

Tinca Tinca Boxing Gym
LTC Heerenduinen
VVH/Velserbroek
HCV ‘90
FCC Wijkeroog
VVH/Velserbroek
Watervrienden Ijmuiden
HCV ‘90
RKGV Velsen
FC Velsenoord
VZOS
Watervrienden Ijmuiden
KNBLO
Watervrienden Ijmuiden
Watervrienden Ijmuiden
Tinca Tinca Boxing Gym
De Triangel
Basisscholen
Peter Koelemeijer
Peter Koelemeijer
Buurtsport Velserbroek
Tinca Tinca Boxing Gym
TTidW opening 10tje voor doel
Tinca Tinca Boxing Gym
Tinca Tinca Boxing Gym
Damclub Ijmuiden
T.C. de Gieteling
Puur en Fit

Boksen/kickboksen
Tennis
Voetbal
Handbal
Fietscross
Voetbal
Wedstrijdzwemmen
Handbal
Vorm je Fit
Voetbal
Handboogschieten
Wedstrijdzwemmen
Wandelen
Wedstrijdzwemmen
Recreatiefzwemmen
Kickboksen
Div. sporten
Div. sporten
Bootcamp
Volwassenen Fit
Div. sporten
Boksen/kickboksen
Voetbal
Boksen/kickboksen
Boksen
Dammen
Tennis
Bootcamp

Open training
Clinic
JeugdSportPas Velsen
Open training
JeugdSportPas Velsen
JeugdSportPas Velsen
Proefles
Open training
Open training
Open training
Open avond
Proefles
Informatieavond
Proefles
Proefles
Open training
Koningsspelen
Koningsspelen
Bootcamp
Volwassenen FIT
Inloop/sportact.
Open training
Opening
Open training
Open training
Toernooi
Racket avond
Training

12 t/m 15 jaar
Volwassenen
7 & 8 jaar
9 & 10 jaar
7 t/m 12 jaar
9 & 10 jaar
8 t/m 12 jaar
10 t/m 14 jaar
18 t/m 80 jaar
13 & 14 jaar
Vanaf 12 jaar
12 t/m 21 jaar
Volwassenen
Vanaf 21 jaar
Alle leeftijden
Vanaf 15 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
Jeugd
Volwassenen
9 t/m 18 jaar
8 t/m 11 jaar
Alle leeftijden
12 t/m 15 jaar
Vanaf 15 jaar
Vanaf 12 jaar
Volwassenen
18 t/m 55 uur

Lezing Anneke van Dok
in Centrale Bibliotheek
IJmuiden - Anneke van Dok
houdt op woensdag 30 april om
19.30 uur een lezing in de bibliotheek in IJmuiden over haar boek
‘Het jaar van de held’. Dit is een
satirische roman over de besluitvorming in de gemeentepolitiek.
Haar presentatie is gratis te bezoeken. Na afloop signeert Anneke van Dok haar boek.
De bode van het stadhuis hoort
en ziet alles! Camiel Canard is behalve bode ook musicalster. Tijdens de herdenking van het geboortejaar van Jan van Speyk in
2002 krijgt hij de rol van zijn leven
en speelt hij de held. Zijn goed
bedoelde initiatieven pakken
steeds slecht uit en hij ontdekt
dat beroemd zijn ook schaduwkanten kent. Uiteindelijk draagt
hij er toe bij dat het jaar van de
held een rampjaar wordt.
Camiel schrijft zijn herinneringen
negen jaar later op aan de hand
van losse aantekeningen van zijn
burgemeester, die worstelde met
haar integriteit: een onveilige fabriek gedogen vanwege de werkgelegenheid of sluiten. Dit is een
boek met een glimlach, dat handelt over menselijke zwakheden,
die er toe leiden dat rampen zich
zullen blijven herhalen.
Anneke van Dok (Zaandam, 1947)
was burgemeester van Niedorp,
Vlissingen, Velsen en Diemen en

wethouder van Hoorn. In het eerste Paarse kabinet was ze staatssecretaris van Economische Zaken. Ze begon haar loopbaan
als journaliste bij De Typhoon en
het Noordhollands Dagblad en
schreef columns over bestuurlijke
dilemma’s in het vakblad van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het jaar van de held is
haar romandebuut, verschenen
bij uitgeverij Conserve in Schoorl.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijzondere avond
op woensdag 30 april om 19.30
uur in de Centrale Bibliotheek,
Dudokplein 16. Toegang is gratis.
Reserveren kan bij de balie in de
bibliotheek, telefonisch en via de
website.
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Informatie/aanmelden
kis@ab.nl
rivka@quicknet.nl
bvvelserbroek@hotmail.com
biancavanveen77@hotmail.com
jbrussel@sportsupport.nl
info-sport@heliomare.nl
secretaris@puij.nl
DaniellavanDelft@welzijnvelsen.nl
lars@welzijnvelsen.nl
jbrussel@sportsupport.nl
info@tincatinca.nl
info@yogabijsan.nl
groosbob@hotmail.com
daanvanputten
@telstarstreetleague.nl
info@tincatinca.nl
groosbob@hotmail.com
jspvelsen@sportsupport.nl
willemsemark@zonnet.nl
jspvelsen@sportsupport.nl
jspvelsen@sportsupport.nl
ac@watervriendenijmuiden.nl
willemsemark@zonnet.nl
biancavanveen77@hotmail.com
jeugd@fcvelsenoord.nl
secretaris@hbsvzos.nl
ac@watervriendenijmuiden.nl
tonswart@ziggo.nl
ac@watervriendenijmuiden.nl
ac@watervriendenijmuiden.nl
info@tincatinca.nl
jbrussel@sportsupport.nl
via de basisscholen
peter.koelie@hotmail.com
peter.koelie@hotmail.com
buurtsport@jcdekoe.nl
info@tincatinca.nl
jbrussel@sportsupport.nl
info@tincatinca.nl
info@tincatinca.nl
damclubijmuiden@gmail.com
jbrussel@sportsupport.nl
info@puurfit.com

Dorpsfeest
Velsen-Noord

Pasen vol voetbal
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Traditiegetrouw vindt
bij Stormvogels met Pasen de
Eastercup plaats op het prachtige complex van sportpark Zeewijk. Ook dit jaar zullen weer,
maar liefst, 20 C-junioren teams
met elkaar de degens kruisen op
zaterdag 19 en zondag 20 april.
Beide dagen is de aanvang 10.30
en het verwachte einde is rond
de klok van 17.00 uur. Vele nationale maar ook enkele internationale teams doen aan dit, altijd leuke, toernooi mee. Kom gerust even een kijkje nemen. Zaterdagmiddag de 19e belooft het
helemaal een voetbalspektakel te
worden want dan wordt de com-

petitiewedstrijd tussen stormvogels zaterdag en IJmuiden gespeeld. Een onvervalste kraker en
derby. In de heenwedstrijd was
IJmuiden met 4-1 te sterk, dus
is Stormvogels op revanche belust. De wedstrijd is eens te meer
spannend omdat beide ploegen
nog proberen te ontsnappen aan
nacompetitievoetbal. Ze zijn beiden zeker nog niet veilig t.o.v.
een eventueel degradantenbal.
Hoe de sportieve strijd ook afloopt, na afloop is er uiteraard
livemuziek bij Stormvogels en
een drankje en een hapje om de
derby en de eerste dag van het
Eastercuptoernooi te evalueren. !

Velsen-Noord - Dit jaar vindt
het Dorpsfeest plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag
22 juni. De voorbereidingen zijn
in gang gezet. De inhoud van
deze drie dagen voor en door
Velsen-Noord, zijn voor jong
en oud en bevatten sport, muziek, spel, gezelligheid, vriendelijkheid en ontmoeting. De Zeskamp gaat door, inschrijven kan
vanaf 1 mei. Het leek er even op
dat de Zeskamp dit jaar niet door
zou gaan, maar niets is minder
waar. Het driemanschap Carlo
Snoek, Jurre Brussel en Lucas de
Vries pakken de uitdaging op en
zijn druk met de voorbereidingen bezig. Dit jaar vindt de Zeskamp plaats op zondag 22 juni.
Het wordt weer een spektakel.
Het traditionele finalespel (het
zwembadspel) krijgt een upgrade en een aantal ‘gouwe ouwe’
spellen doen hun (her)intrede.
Dit jaar bestaat een team uit zes
personen, inclusief een teamcaptain en is het inschrijfgeld
50 euro per team; er wordt geen
onderscheid meer gemaakt tussen vriendenteams en bedrijventeams. Teams kunnen zich aanmelden en hun inschrijving betalen voor 31 mei. Zorg dat je
er op tijd bij bent. Meer informatie: Lucas de Vries, lucasenjoke@quicknet.nl of telefoon,
06-53434134.
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Vijftig jaar
The Cats

Loket dicht vanwege lek
Velsen - Het digitale loket van
de gemeente Velsen is tijdelijk
buiten gebruik met ingang van
11 april 2014. Er zijn fouten in
de beveiliging ontdekt die moeten worden hersteld. De werkzaamheden gaan waarschijnlijk
drie weken duren.
Via het Digitale Loket van de
gemeente Velsen kunt u informatie vinden over de aanschaf
van – bijvoorbeeld – een nieuw
rijbewijs, paspoort of ander
reisdocument.
U kunt daar ook online afspraken voor maken. Tot eind april
is dat niet meer mogelijk, vanwege een zojuist ontdekte fout
in de software van het Digitale
Loket. Voor een afspraak moet
u nu bellen met de gemeente of langskomen aan de balie
van de publiekshal van het gemeentehuis.
De communicatie met websites
verloopt normaal gesproken via
bepaalde beveiligde verbindin-

gen. De verstuurde gegevens
worden gecodeerd en zijn alleen voor bevoegden leesbaar.
De software die dat doet, blijkt
al sinds 2012 fouten te bevatten, die nu pas aan het licht komen. Het is niet alleen een Velsens of zelfs Nederlands probleem, maar wereldwijd, want
dit type internetbeveiliging
wordt heel veel gebruikt.
De kans dat een hacker in staat
is geweest om vertrouwelijk internetverkeer van burgers met
de gemeente Velsen af te luisteren is klein, maar niet helemaal
uit te sluiten. Daarom kiest Velsen ervoor het digitaal loket tijdelijk te sluiten totdat de fouten
verholpen zijn en het internetverkeer weer veilig is. We blijven gewoon onze diensten verlenen, maar u zult nu de telefoon moeten pakken om contact te leggen. We schatten in
dat deze situatie tot drie weken
kan duren.

LBR-toernooi bij VVH
Velserbroek - Zaterdag 31 mei
en zondag 1 juni organiseert
VVH Velserbroek weer het jaarlijks terugkerende LBR toernooi
voor alle leeftijden. Zowel dames en heren jeugd en senioren teams.
Op zaterdag komt de jeugd in
actie en op zondag de senioren
teams, er zijn op dit moment negentien verschillende verenigingen ingeschreven. Dit toernooi wordt georganiseerd voor
de lagere teams. De vaste spon-

sors zijn LBR (Louis Baes Repair)
uit IJmuiden en THB Verhoef uit
Ridderkerk, zij doen dit al voor
het derde jaar en met succes.
Elk jaar wordt het toernooi groter. Op zaterdag is er een loterij
voor de jeugd, een gedeelte van
de opbrengst gaat naar het goede doel.
De afsluitdag zondag 1 juni is
er een geweldig optreden van
Glenn Palm.
Dit jaar is KIKA het goede doel
waarvoor wordt gevoetbald.

Zwemmen voor Sri Lanka
Velsen-Zuid - Leerlingen uit de
tweede klassen van het Gymnasium Felisenum hebben tijdens
een zwemestafette in zwembad
de Heerenduinen ongeveer 1900
euro bij elkaar gezwommen voor
hun leeftijdsgenoten in Sri Lanka.
Met de opbrengst worden communicatiemiddelen op scholen
aldaar bekostigd, in samenwerking met de stichting SOS Velsen. Ook gaat een deel van de
opbrengst naar stichting Velsen voor de Derde Wereld. De-

ze stichting zorgt er voor dat kinderen, wier ouders weinig geld
hebben, toch naar school kunnen door ze te voorzien van
schoolbenodigdheden.
De zwemestafette zelf was voor
de leerlingen een gezellige middag. Eén van de leerlingen, Sophie Beentjes, zei hierover: ,,We
kunnen nu het aangename
(zwemmen) combineren met het
noodzakelijke (helpen).” Treffender had ze het niet kunnen uitdrukken.

Kunst in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Al een aantal jaren verzorgt de Stichting
Cultuur in de Dorpskerk onder
andere concerten en lezingen en
exposities in de Dorpskerk. Zij
assisteert bij plaatselijke evenementen zoals, bijvoorbeeld in het
begin van de feestweek Santpoort, het harddraverijconcert.
Ieder jaar wordt er opnieuw door
de Stichting een culturele agenda opgesteld.
Een van de activiteiten op het
gebied van de beeldende kunst
is de Kunstlijn Haarlem, zo zijn
er wederom dit jaar een aantal
kunstenaars uitgenodigd om te
exposeren in de Dorpskerk.
Daarmee wordt er ook voor dit
jaar weer een expositie gegeven
door beroepskunstenaars.
De kerk heeft een prachtig interieur en is zeer geschikt als expositieruimte en heeft een goed
ophang- en verlichtingssysteem.
Zoals in 2012 wordt nu weer de
mogelijkheid geboden om vrijetijdskunstenaars hun werk te ex-

poseren. Er zijn zoveel mensen in
en rond de gemeente Velsen die
solo of in clubs met veel enthousiasme schilderen, aquarelleren,
tekenen fotograferen of sieraden
maken.
Wat is er niet mooier dan je werk
in deze prachtige ruimte te laten
zien. Wie weet kan deze expositie mensen stimuleren om zelf
creatief aan de slag te gaan.
Daarom opent op vrijdag 10 en
zaterdag 11 mei de Dorpskerk
haar deuren om u te laten zien
wat er aan vrijetijdskunst zoal
gemaakt wordt.
De expositie Kunst In De Dorpskerk, KIDD2, wordt officieel geopend op vrijdag 9 mei om 17.00
uur is iedereen van harte welkom. De expositie kan bezocht
worden voor en tijdens de officiële opening op vrijdag 9 en
zaterdag 10 mei vanaf 10.00 tot
17.00 uur.
De toegang is gratis en de
Dorpskerk is gelegen aan de
Burgemeester Enschedélaan 67.

Leerlingen Franciscusschool gaan de tuin in
IJmuiden - In een zonovergoten tuin zijn de groepen 6 van
de Franciscusschool op hun
handen en knieën aan de slag
in de schooltuin. Sinds afgelopen voorjaarsvakantie is de
schooltuin van de school flink
onder handen genomen. Met
grof materieel is er voor gezorgd dat er voor 60 leerlingen een tuintje klaar ligt om
naar hartenlust te tuinieren.
In de tuintjes gaan de leerlingen zelf zaaien en oogsten. In
het zesde leerjaar wordt er gezaaid en in het opvolgende jaar
oogsten de leerlingen alles. De
leerkrachten leggen in de klas
uit over het zaaien en kiemen.
Ook leren de leerlingen dat er
onkruid gewied moet worden
en bij droog weer moet de gieter er aan te pas komen om de
jongen plantjes te begieten.
De biologielessen worden
op deze manier een stuk leuker. En het is voor de kinderen
heerlijk om tijdens de les even

naar buiten te gaan en in je
tuin te zorgen dat alles er weer
netjes bij ligt.
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Velsen - Vrijdag 18 april staat
het radioprogramma Dutch
Design geheel in het teken van
The Cats. Deze superformatie uit Volendam maakte furore van 1965 tot 1985 en maakte
daarna nog een paar keer een
comeback.
Wie kent niet megahits als;
‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’, ‘Let’s
Dance’ en ‘Be My Day’? De
voormalig producer van The
Cats en tevens mede-vormgever van de Palingsound, IJmuidenaar Klaas Leyen, is speciale
gast in de studio. Verder praat
presentator Erik Beekman met
Michel Veerman over de speciale feestelijke Cats-dagen
op 19, 20 en 21 april in Volendam ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan en het op
de markt brengen van een gelimiteerde CD-oeuvrebox en
het boek ‘Cats lost on Karrabee’. Zanger Harmen Veerman
zal ingaan op het huidige succes van The Tribute To The Cats
Band en de bijdrage van deze
groep aan de feestelijkheden
rondom dit jubileum. Het programma wordt vrijdag uitgezonden tussen 19.00 en 21.00
uur. Zie ook www.rtvseaport.nl

Onderzoek
naar
afvalscheiding
Velsen – Onder Velsenaren
is onderzoek gedaan naar het
scheiden van huishoudelijk afval. Opvallend daarbij is dat bijna tweederde van de ondervraagden aangeven afvalscheiding heel belangrijk te vinden.
Toch is de daadwerkelijke afvalscheiding in Velsen laag:
slechts 37 procent van het afval
wordt gescheiden aangeleverd.
De gemeente Velsen heeft de
ambitie dit nog voor 2016 op te
hogen naar 53 procent. Dankzij ruim 1500 inwoners die de
uitgebreide vragenlijst invulden, heeft de gemeente meer
inzicht gekregen over de motivatie om afval te scheiden.
Momenteel betalen alle huishoudens evenveel aan afvalheffing. Dat vindt niet iedereen rechtvaardig, vier op de
tien geven voorkeur aan een
systeem waarbij grotere huishoudens meer moeten betalen.
Een kwart van de geïnterviewden wil dat de hoogte van de
heffing afhankelijk is van het
aantal kilo’s afval. Wie meer afval veroorzaakt moet meer betalen, vindt 64 procent.
Over het scheiden van afval zijn
de meningen verdeeld. Vooral plastic scheiden wordt vaak
niet gedaan omdat er te weinig
ruimte in en om het huis is of
omdat het te veel moeite is. De
gemeente Velsen gaat nu bekijken op welke manier afvalscheiding beter kan gebeuren.

28

17 april 2014

Velsenaar voelt zich
gezond, maar is toch
vaak te zwaar

Gevaarlijk
kruispunt
Orionweg/
Raafstraat

IJmuiden – Raadslid Beryl Dreijer van Forza heeft vragen gesteld over het kruispunt Orionweg/ Raafstraat/ Pleiadenplantsoen. Sinds de herinrichting in
2009 gebeuren hier regelmatig
ongevallen, ook eenzijdige. Omwonenden en kinderen vrezen het
kruispunt. Op social media wordt
schande gesproken van dit kruispunt. Verkeerswethouder Vennik
laat weten bekend te zijn met de
situatie: ,,Vanwege het aantal ongevallen zijn al verschillende keren aanpassingen gedaan, zo zijn
eind 2010 middengeleiders aangebracht op de Orionweg en grotere verkeersborden geplaatst. In
het voorjaar van 2012 zijn borden
boven de weg aangebracht met
knipperlichten. De situatie wordt
nu gedurende drie jaar in de gaten gehouden. Het plan was om
in 2016 de kruising te evalueren.
Vanwege de onrust en het aantal
ongevallen lijkt structurele aanpassing van de kruising nu onvermijdelijk’’, aldus wethouder Vennik. ,,De kruising is volgens bestaande richtlijnen ingericht. De
verkeersonveiligheid lijkt het gevolg te zijn van de doorlopende gevellijnen op de Orionweg,
waardoor bestuurders op deze
weg zich niet realiseren dat zij een
voorrangsweg naderen.’’ De afdeling openbare werken is nu bezig
met een voorstel voor een structurele aanpassing van de kruising.

Cultuureducatie
Velsen – Samen met culturele instellingen heeft de gemeente Velsen een uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur vastgesteld voor de periode 2014 tot
2017. Hierin staan beleidspunten
cultuureducatie vastgesteld. Dit
gebeurt door doorgaande leerlijnen binnen school. Cultuur wordt
ook verbonden met andere sectoren uit de samenleving. Zo wordt
samengewerkt met de Velser Gemeenschap, Kunstencentrum Velsen en welzijnsorganisaties in Velsen en Beverwijk. Ook is er oog
voor de decentralisatie langdurige
zorg. En ook moet het draagvlak
voor kunst en cultuur bij het bedrijfsleven worden versterkt.

Brilservice Velserbroek

‘Goed en veilig zicht,
ook tijdens sporten’
Velserbroek - Op zaterdag 19
april wordt er in Velserbroek een
Bikedag georganiseerd door de
KNWU. Dit evenement is onderdeel van de Nationale sportweek
van het NOC*NSF. Brilservice Velserbroek organiseert een aantal
activiteiten waarbij de combinatie ‘sport’ en ‘goed zicht’ hand in
hand samengaan.
Van de zintuigen zijn de ogen de
belangrijkste. Goed en geconcentreerd kunnen kijken zodat er met
minder energie beter gepresteerd
kan worden is daarom erg voornaam. Ook tijdens het sporten. Of
je nu contactsporten beoefent of
op een zonnige dag gaat joggen
in het park, een bril kan tijdens
sporten als belastend worden ervaren. Een aparte sportbril gebruiken biedt dan uitkomst. Het is altijd belangrijk om de ogen goed te
beschermen tegen beschadigingen zoals licht/UV, wind, en water.
Daarbij moet de beschermende

(zonne)bril uiteraard goed zicht
garanderen. Naast de juiste keuze sportzonnebril is een aangepast zonneglas een doorslaggevend element voor een optimaal
zicht. Goed advies is dus nuttig.
Een goede sportzonnebril heeft
UV-beschermende ‘contrast’ brillenglazen, waardoor ze je tegen
de schadelijke UV-straling beschermen en toch de overgangen
tussen licht en donker vergemakkelijken. Brilservice Velserbroek is
een autoriteit op gebied van het
brillenmerk Oakley. Op zaterdag
19 april is de hele collectie Oakley
(zonne)brillen in de winkel aanwezig en kun je zelf je eigen zonnebril samenstellen. Elke Oakley
zonnebril is op sterkte mogelijk.
Bovendien geldt er een aantrekkelijke aanbieding op een Oakley
zonnebril op sterkte.
Brilservice Velserbroek, Galle Promenade 35 in Velserbroek, telefoon 023-5398117.
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Geen hek
Velserenderlaan
Santpoort-Zuid – De gemeente Velsen heeft de aanvraag voor
een hekwerk aan Velserenderlaan 1 afgewezen. De Velserenderlaan is gemeentelijk monument. Het hek zou het aanzien
en de monumentale waarde van
de Velserenderlaan wijzigen, is
het commentaar van het college.
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Velsen – In 2012 is onderzoek gedaan naar de gezondheid van volwassenen en ouderen in Velsen.
Daaruit kwam de conclusie dat
inwoners van Velsen zich minder
ongezond voelen dan de gemiddelde Nederlander. Ook zouden
Velsenaren minder psychische
klachten en eenzaamheidsgevoelens hebben dan de meeste Nederlanders. Toch zijn er in Velsen
meer mensen die overmatig alcohol drinken.
Wel komt overgewicht in Velsen
vaker voor. Binnen de gemeenten Velsen zijn de getalletjes per
buurt nogal verschillend: in IJmuiden en Velsen-Noord zijn de cijfers voor overgewicht, eenzaamheid en ‘moeite met rondkomen’
hoger dan in de rest van Velsen.
Daarom is in 2013 gestart met het
inzetten van buurtsportcoaches
die zich specifiek richten op vol-

wassenen en ouderen met een
‘lage sociaal economische status’.
Zo wordt er bijvoorbeeld gewandeld over (nog) korte afstanden
gewandeld.
Wat betreft het overmatig gebruik
van alcohol wordt momenteel in
de regio Kennemerland onderzocht of een regionale aanpak van
alcoholpreventie mogelijk, nuttig
en haalbaar is.
De aanpak van eenzaamheid
hangt samen met de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en daardoor met de
WMO en de transitie AWBZ. De
gemeente geeft subsidie aan organisaties zoals Stichting Welzijn
Velsen en Context voor activiteiten
die zijn gericht op bestrijding van
eenzaamheid en depressie. Ook
wordt op wijk/buurtniveau samengewerkt aan de relatie tussen
eerstelijnszorg, welzijn en wonen.

Stormvogels E3 en F2
zijn beiden kampioen
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
om negen uur moesten de blauwe apen van Stormvogels E3 spelen tegen Bloemendaal E11. Na
eerdere wedstrijden tegen onder
andere Velsen, EDO en IJmuiden
ging het er deze week echt om.
Stormvogels E3 had genoeg aan
een gelijkspel om zich ook voorjaarskampioen te noemen.
Na een eerder kampioenschap op
doelsaldo in de najaarscompetitie wilden de jongens van Stormvogels E3 er nu geen enkel misverstand over laten bestaan wie
de beste is. Vanaf het eerste fluitsignaal werd Bloemendaal onder druk gezet. Met een zeer verdedigende tegenstander was het
voor Stormvogels E3 lastig om een
gaatje te vinden in de verdediging. Maar met goed combinatiespel wist Stormvogels E3 zich een
aantal malen vrij te spelen voor de
goal van de tegenstander. De zeer
goed keepende doelman wist echter lange tijd de openingstreffer te
voorkomen. Maar op een gegeven moment was er zelfs voor hem

geen houden meer aan. Stormvogels E3 wist maar liefst elf keer het
netje te vinden. Een late eretreffer
van Bloemendaal mocht de pret
niet drukken. Na het laatste fluitsignaal kon de champagne ontkurkt worden en kon de zeer gespannen trainer Ron van Es eindelijk tot rust komen. Trots overhandigde hij persoonlijk elke speler
een bos bloemen en een medaille.
Afsluitend werden de spelers nog
getrakteerd op een patatje en wat
drinken in de kantine van Stormvogels. Ook de F2 moest tegen
Bloemendaal het kampioenschap
veilig stellen. De uitwedstrijd begon om 12.30 uur dus de mannen
van de F2 konden uitgeslapen beginnen. De strijd ging een tijd lang
gelijk op en Bloemendaal had ook
genoeg kansen, maar de leider
van Stormvogels, Eric Smoor, wist
de jongens naar een overwinning
te coachen en ze wonnen de wedstrijd met 4-5. Toen snel douchen
en naar de Stormvogels kantine
voor de huldiging en een patat-je
en drinken. Wat een feest!

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

iPad- en
Androidles

Workshop sushi
Brulboei/Het Terras - Op vrijdag 9 mei van 19.30 tot 21.30 uur
wordt een creatieve sushiworkshop gegeven. Tijdens de workshop worden er 4 soorten sushi
gemaakt, waaronder 2 verschillende rollen. Elke deelnemer gaat
met 20 tot 24 stukjes sushi naar
huis. De prijs voor deze workshop is 10 euro p.p. De ingredienten betaald u rechtstreeks aan
de docente dit is 15 euro, hiervoor
krijgt u alle ingrediënten en een
digitaal receptenboekje. De workshop wordt gehouden in Buurthuis de Brulboei in IJmuiden én
in Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord. U kunt zich aanmelden via www.welzijnvelsen.nl of
bij buurthuis de Brulboei.

Informatieavond
wandelen
Buurtsport - Op donderdag 24
april start om 19.30 uur de informatieavond over wandelen
in Buurtcentrum de Spil. Deze avond wordt georganiseerd
door de wandelsportvereniging
en buurtsportcoach in IJmuiden.
U wordt geïnformeerd over de
vele voordelen van actief wandelen, de wandelmogelijkheden
en wat wandelen zo leuk maakt.
Daarnaast wordt informatie gegeven over wat het betekent je
lid wordt van de KNBLO-NL of
wandelvereniging, over het begeleiden van een wandelgroep
en over de cursus tot wandelbegeleider. Aanmelden voor deze avond doet u door een mail te
sturen naar lizaronde@welzijnvelsen.nl of te bellen naar 0612798959.

De Dwarsligger – De iPaden Androidlessen worden in
een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd voor ouderen. U neemt zelf uw iPad, tablet of smartphone mee. De kosten bedragen 7 euro per 3 lessen. Maximaal kunnen we aan
vijf personen les geven. Bij voldoende deelname starten we op
vrijdag 11 april. De lessen zijn
van 9.30 tot 12.00 uur. Inschrijfformulieren liggen in Buurtcentrum de Dwarsligger op de administratie. Meer weten? Bel
0255-512725.

Sportieve activiteiten
bij Nationale Sportweek
Velsen - Stichting welzijn Velsen organiseert tijdens de nationale sportweek extra activiteiten zodat u kunt kennismaken
met verschillende beweegactiviteiten. Op zaterdag 19 april
wordt er een fietstocht gereden door Spaarnwoude. Deze
fietstocht wordt georganiseerd
door de fietsclub uit IJmuiden
i.s.m. de buurtsportcoach. De
tocht is bedoeld voor iedereen
die het leuk vindt mee te fietsen en kennis wil maken met
de fietsclubs uit de regio. We
vertrekken om 14.00 uur vanaf
het standbeeld op Plein 1945,

en zijn om ongeveer 15.30 uur
weer terug. De tocht is ongeveer 20 km. Op dinsdag 22 april
kunt u meefietsen met de fietsclub voor beginners. We vertrekken om 14.00 uur en fietsen
ongeveer 10 km. Deze route is
geschikt voor mensen die niet
veel fietservaring hebben, maar
dit wel graag willen opdoen! We
fietsen met stadsfietsen / sportieve fietsen. Meefietsen met
een elektrische fiets kan ook.
Op woensdag 23 april is er een
lentewandeling georganiseerd.
Heeft u ook zin om naar buiten te gaan? Loop dan met ons

mee! We verzamelen om 15.00
uur en vertrekken om 15.30 uur.
De wandeling loopt door het
natuurgebied de Heerenduinen
en duurt ongeveer een uur. We
vertrekken vanaf de sportapparaten op het Gijzenveltplantsoen. Er zijn deze week nog
meer sport en beweegactiviteiten waaraan u gratis kunt deelnemen, voor het volledige programma kijkt u op www.sportloketvelsen.nl of komt u langs
bij Buurtcentrum de Spil. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Liza Ronde: 0612798959.

Workshop schelpenkrans
BUUV wordt
zichtbaarder

Hoe werkt een BUUVprikbord:
Hier kunt u (als u zelf geen computer heeft) uw aanbod of vraag
op een kaartje schrijven en in
de brievenbus doen die naast
het prikbord hangt. Uw kaartje wordt dan door een beheerder verwerkt en komt vervolgens op de site te staan en uitgeprint op het prikbord te hangen. Op de volgende locaties zijn
er al BUUV prikborden: Buurtcentrum de Spil, de Mel/ Watervliet en de Brulboei. Ook in de bibliotheek van IJmuiden staat een
groot prikbord. Er zullen spoedig
meer plekken komen. Voor info,
aanmelden en het plaatsen van
een vraag/aanbod, ga dan naar
www.ijmond.buuv.nu.

Het Terras - Alvast dat zomergevoel krijgen? Dat kan! Doe
daarom mee aan deze workshop
schelpenkrans maken.
De kosten van de workshop bedragen 13,50 euro p.p. dit is inclusief al het materiaal. Je dient
zelf, eventueel een lijmpistool
mee te nemen. De workshop

wordt gehouden bij het Terras op
woensdagavond 7 mei a.s. Aanvang: 19.00 uur en duurt circa 2
1/2 uur.
Zin om mee te doen neem dan
contact op met Stichting Welzijn
Velsen, 0255-548548 of via www.
welzijnvelsen.nl onder het kopje cursus.

Fietsclub voor
beginnende fietsers
Buurtsport - Elke dinsdag van
14.00 tot 15.00 uur kunt u meefietsen met de fietsclub vanuit Buurtcentrum de Dwarsligger. Deze fietsclub is voor dames
die het leuk vinden wekelijks met
elkaar een route te fietsen en
wordt ondersteunt door een aantal vrijwilligers. U leert de ver-

keersregels toepassen en kunt
samen mooie routes ontdekken.
Daarnaast is het goed om te blijven fietsen en is het natuurlijk
ook erg gezellig. Heeft u interesse of wilt u als vrijwilliger deze
groep ondersteunen? Neem dan
contact op met Buurtsportcoach
Liza Ronde via 06-12798959.

50+ koffieochtend
Wezijn Velsen - Appeltjes van
Oranje. Dit is het thema van de
50+ koffieochtend van donderdag 24 april. Dit jaar vieren we
voor de eerste keer Koningsdag!
Wat denkt u wat er allemaal gaat
veranderen nu we een Koning
hebben? Wat zijn de Appeltjes
van Oranje? Hierover gaan we
het hebben tijdens de koffieochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
welke zal plaatsvinden in de Bibliotheek Velserbroek. De entree
is gratis en koffie of thee 0,80 euro. Meer weten? Bel: Welzijn Velserbroek, 023-5388830 of Bibliotheek Velserbroek, 023-5381901.

Hobbyclub
De Hofstede - Op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30
uur kunt u in de Hofstede leuke
kaarten maken onder begeleiding van dhr. Paap. Creatieve 3D
kunstwerkjes met stof, plaatjes
en ponsjes. Er zijn ook verschillende machines aanwezig om
leuke technieken mee te doen.
De kaarten kosten 1,50 euro per
stuk. Kom gezellig even langs
om te kijken of voor meer informatie. Meer weten? Bel 0235386528, of Welzijn Velserbroek
023-5388830.

Libelle
Zomerweek

De Mel-Watervliet - Wijkcentrum de Mel-Watervliet organiseert woensdag 14 mei een uitje naar de Libelle Zomerweek.
Dit uitje is alleen voor vrienden
van SVvVN. Voor 17,50 euro kunt
u een heerlijk dagje rondbrengen op deze veelzijdige beurs
met voor elke vrouw wat wils. Inschrijven/info: Wijkcentrum de
Mel-Watervliet, tel. 0251-226445.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Tijdelijk geen digitale
dienstverlening
Het digitale loket van de gemeente Velsen is tijdelijk buiten gebruik met ingang van 11 april 2014.
Er zijn fouten in de beveiliging
ontdekt die moeten worden hersteld. De werkzaamheden gaan
waarschijnlijk drie weken duren.

Via het Digitale Loket van de gemeente Velsen kunt u informatie
vinden over de aanschaf van – bijvoorbeeld – een nieuw rijbewijs,
paspoort of ander reisdocument.
U kunt daar ook online afspraken
voor maken. Tot eind april is dat niet
meer mogelijk, vanwege een zojuist
ontdekte fout in de software van het
Digitale Loket. Voor een afspraak
moet u nu bellen met de gemeente of
langskomen aan de balie van de publiekshal van het gemeentehuis.
Beveiligde verbindingen afgeluisterd
De communicatie met websites verloopt normaal gesproken via bepaal-

de beveiligde verbindingen. De verstuurde gegevens worden gecodeerd
en zijn alleen voor bevoegden leesbaar. De software die dat doet, blijkt
al sinds 2012 fouten te bevatten, die
nu pas aan het licht komen. Het is
niet alleen een Velsens of zelfs Nederlands probleem, maar wereldwijd, want dit type internetbeveiliging wordt heel veel gebruikt.
Kans op afluisteren klein
De kans dat een hacker in staat is geweest om vertrouwelijk internetverkeer van burgers met de gemeente
Velsen af te luisteren is klein, maar
niet helemaal uit te sluiten. Daarom
kiest Velsen ervoor het digitaal loket tijdelijk te sluiten totdat de fouten verholpen zijn en het internetverkeer weer veilig is. We blijven gewoon onze diensten verlenen, maar
u zult nu de telefoon moeten pakken
om contact te leggen. We schatten in
dat deze situatie tot drie weken kan
duren.

Feestdagen gesloten
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 18 april
Maandag 21 april
Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Woensdag 30 april tussen 18.00 uur en 20.00 uur is de publieksbalie van de
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

Geoweek een succes
Afgelopen week werd de achtste nationale GeoWeek gehouden. Daarom waren woensdag 9
april j.l. groep 8 van basisschool
De Hoeksteen uit Velserbroek en
leerlingen van de Duin en Kruidbergmavo uit Driehuis te gast bij
de gemeente. Zij werden wegwijs
gemaakt met alles wat met aardrijkskunde te maken heeft, zoals
landmeten en grondruil. Verder
kregen de leerlingen inzicht in de
belangrijke rol die geo-informatie
speelt bij rampenbestrijding.

De Geoweek is een initiatief van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap ( KNAG ). Met
als doel: bedrijven, wetenschappers
en overheden te stimuleren om leerlingen in de leeftijd van 10-15 jaar
kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Maar ook bewust te

maken van de goede toekomstmogelijkheden van de geosector.
De gemeente Velsen deed hier graag
aan mee. Medewerkers van de werkeenheid Ruimtelijke Informatie
lieten de leerlingen zien hoe landmeters GPS (navigatiesysteem) gebruiken. Ook kregen ze digitaal inzicht in de verdeling van de gronden en het nut van ruilverkaveling.
Een proces waarbij eigenaren een
stuk land, kavels, met elkaar ruilen
zodat zij hun gronden beter kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld doordat ze
minder versnipperd zijn of dichter
bij het bedrijf liggen. Alle ingredienten van een geslaagde dag waren
aanwezig; prachtig weer, interessante onderwerpen en leerzame materie. Zowel voor de leerlingen als de
ambtenaren een leuke ervaring.(foto: Gemeente Velsen)

Beursvloer Velsen
Hebt u als bedrijf opslagruimte
over? Of wilt u uw afdelingsuitje
verbinden aan een goed doel? Is
uw stichting op zoek naar expertise of materiaal voor het renoveren van het clubhuis? Beursvloer
Velsen helpt bij het verbinden.

Bij dit platform draait het niet om
geld, maar om inzet van uw kennis,
klussen, personeel, goederen, bedrijfsruimte of netwerk. Over en
weer. Op 22 april a.s. van 16.00 uur
tot 18.00 uur vindt de eerste Beursvloer Velsen plaats in het Tata Steel
stadion in Velsen-Zuid.
De Beursvloer Velsen is een initiatief van lokale ondernemers, Stich-

ting Welzijn Velsen en gemeente Velsen. Hieruit is de Stichting
Beursvloer Velsen ontstaan. Zij wil
de samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties stimuleren of liever nog:
vergroten. Het geeft bedrijven de
mogelijkheid om op een praktische
en laagdrempelige manier vorm te
geven aan Maatschappelijke Betrokken Ondernemen (Mbo). Gemeente
Velsen heeft in haar begroting 20142017 en in de Wmo-visie 2012-2015
opgenomen dat zij het maatschappelijk middenveld in contact wil brengen met het sociale kapitaal van het
bedrijfsleven. Beursvloer Velsen is
hier een uitwerking van. Meer informatie: www.beursvloervelsen.nl.
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Velsertunnel in 2016
negen maanden dicht
De Velsertunnel bij IJmuiden gaat
vanaf het voorjaar 2016 negen
maanden helemaal dicht wegens
een grootschalige renovatie. Afsluiting van beide tunnelbuizen is
nodig vanwege de veiligheid van
weggebruikers en wegwerkers.

gebruikers tijdig weten waar ze aan
toe zijn. Waar mogelijk wordt ingezet
op duurzame maatregelen die ook na
de renovatie bijdragen aan de bereikbaarheid. Eind dit jaar voert Rijkswaterstaat de bereikbaarheidsmaatregelen uit.

De Velsertunnel is een belangrijke
verbinding voor de regio IJmuiden
en Beverwijk; dagelijks rijden er meer
dan 65.000 voertuigen doorheen. Het
was enige tijd onduidelijk hoe lang
de tunnel tijdens de renovatie dicht
zou gaan, wat met name in de regio
IJmond leidde tot zorgen.

Noodzaak afsluiting
Veiligheid is de belangrijkste reden
voor de complete afsluiting in 2016.
Rijkswaterstaat vervangt alle installaties in de Velsertunnel, zoals de verlichting, de ventilatie en het blussysteem. Deze installaties zijn onderling
nauw verbonden en van levensbelang
voor de veiligheid in de hele tunnel;
wordt er bijvoorbeeld aan de ventilatie gewerkt, dan heeft die in beide buizen een verminderde capaciteit. ‘Het
is niet verantwoord de tunnel deels
open te houden als er aan de systemen
wordt gesleuteld,’ zegt omgevingsmanager Taner.

Rijkswaterstaat heeft naar deze geluiden geluisterd en veel nadruk gelegd
op beperken van de overlast. Aanvankelijk ging de wegbeheerder uit van
een bouwtijd van anderhalf jaar. Dit is
nu teruggebracht tot negen maanden.
‘Door in beide buizen aan het werk te
gaan, kan de beschikbare bouwtijd zo
efficiënt mogelijk worden benut,’ zegt
Rijkswaterstaat-omgevingsmanager
Ilkel Taner. ‘Zo verloopt het werk dus
sneller, beter en veiliger.’
Bereikbaarheidsmaatregelen
Rijkswaterstaat beseft hoe belangrijk het is voor de economie van de
IJmondregio om de bereikbaarheid
tijdens de renovatie op peil te houden.
Daarom presenteren lokale overheden, ondernemers en Rijkswaterstaat
deze zomer een plan met bereikbaarheidsmaatregelen.

Over de renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en
toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er
minder incidenten plaatsvinden met
te hoge vrachtwagens. Daarnaast worden tunneltechnische installaties vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De
renovatie moet ervoor zorgen dat het
verkeer vlot en veilig door de tunnel
kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook
aan de nieuwe Tunnelwet.

In het plan staan onder meer omleidingsroutes, mobiliteits- en verkeersmaatregelen om ervoor te zorgen dat
de regio bereikbaar blijft. Ook staat
erin wat Rijkswaterstaat en partners
doen aan communicatie, zodat weg-

Meer informatie
Wilt u meer weten over de renovatie
van de Velsertunnel? Op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel vindt u informatie over hinder, de planning en
de aanpak van de werkzaamheden.

Keurmerk voor kinderboerderij Velserbeek
De kinderboerderij in Velserbeek in Velsen-zuid is hygiënisch
en veilig voor wat betreft ziektes, die van dier op mens overdraagbaar zijn. Zo blijkt uit het
Keurmerk voor zoönosen dat de
Gezondheidsdienst voor Dieren
de kinderboerderij heeft uitgereikt.

wel alles aan doet om deze ziekten
te voorkomen en kans op bestemming te beperken. Zo wordt er getoetst op hygiëne, preventieve vaccinaties dierziekten en of er de afgelopen 12 maanden door de dierenarts geen klinische verdenking
is vastgesteld of aangetoond via
sectie of ander onderzoek.

Het is funest voor een kinderboerderij, wanneer deze te maken heeft
met ziektes, die van dier op mens
overdraagbaar zijn. Daarom wordt
de kinderboerderij elk jaar gecontroleerd op deze zogeheten zoönosen. Ook wordt er gekeken of zij er

De score van de kinderboerderij
was ruim voldoende voor het behalen van het Keurmerk. Voor de
vijfde achtereenvolgende keer is
het keurmerk, dat zichtbaar is opgehangen bij de ingang, uitgereikt.
(foto: gemeente Velsen)

Veiligheid en gezelligheid troef

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en
volwassenen spontaan hun spulletjes aan.

De gemeente stelt wel een aantal
voorwaarden aan dit jaarlijkse, koninklijke gebeuren. Zij wil hiermee
voorkomen dat er brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan. Maar bovenal is het van belang, dat de hulpdiensten goed hun
werk kunnen doen. Verder dienen de voorwaarden de belangen
van de ondernemers, die hun winkel willen openen. De vrijmarkt tij-

dens Koningsdag is ervoor iedereen, maar niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Op deze manier blijft de Velsense vrijmarkt
een gezellig trefpunt van aanbieders en kooplustigen en nieuwsgierige voorbijgangers.
De voorwaarden staan allemaal op
www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze krant.

Infopagina
17 april 2014

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

Nationale Sportweek
Van 19 t/m 26 april staat Velsen in
het teken van de Nationale Sportweek. Boogschieten bij VZOS,
voetballen bij SVIJ, biljarten bij BV
Velsen tot en met een avond korfballen, jeu de boules of kombifitten bij DKV in IJmuiden. Er is voor
alle leeftijden van alles te doen op
sportief gebied. Deelname is gratis.

De gemeente Velsen vindt het belangrijk, dat zoveel mogelijk inwoners sporten. Bewegen is immers gezond en verbroedert. Vandaar dat alle Velsense sportverenigingen zijn
benaderd om in deze week voor leden, maar ook voor niet-leden gratis
een open dag, inloop uur, training, demonstratie of clinic te organiseren.
Zij reageerden positief op de oproep.
In verband met Pasen zijn er vooral op dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 april diverse activiteiten in alle dorpen van de
gemeente georganiseerd. Een kleine
opsomming: biljarten, (kick)boksen,
jeu de boules, voetbal, boogschieten,
bridge, aangepast badminton, dam-

men, gymnastiek, tennis, korfbal,
handbike en wedstrijdzwemmen.
Behalve evenementen op eigen
sportlocaties zijn er diverse activiteiten in de wijken. Zo wordt er op
het Gijzenveltplantsoen in IJmuiden van dinsdag 22 t/m vrijdag 25
april iedere middag sportevenementen aangeboden. Variërend van een
wandeling vanuit Stichting Welzijn
Velsen tot een open middag van de
Telstar Streetleague. Verder geeft
Stormvogels in samenwerking met
buurtsport IJmuiden een clinic op
het Cruyff Court aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden op woensdag
24 april.
Op www.sportloketvelsen.nl en elders in deze krant staat het volledige
aanbod in Velsen.

Fietsfeest op Plein 1945
Op zaterdag 19 april organiseren de Fietsersbond en de gemeente
Velsen een Fietsfeest op Plein 1945 in IJmuiden. Tussen 13.00-16.00
uur zal het plein gevuld zijn met activiteiten voor jong en oud. Zoals
virtueel fietsen en het tegen elkaar racen bij het Holland Sport fietsspel. Ook is er gelegenheid om het fietsen op E-bikes uit te testen en
kun je je fietsdeskundigheid meten op het fietsparcours.

Overzicht workshops en demonstraties:
13:00 uur Officiële start Fietsfeest
Eenwieler demonstratie
Start inzegening fietsen
door Pastoor Fons Captijn
13:15 uur BMX demonstratie
13:30 uur Eenwieler demonstratie
14:00 uur Officieel welkom door
wethouder Ronald Vennik
Start fietstocht
14:15 uur Eenwieler demonstratie
Demonstratie biketeam politie
14:30 uur BMX demonstratie
Start workshop Eenwieleren
15:00 uur Demonstratie biketeam politie
15:15 uur BMX demonstratie
15.30 uur Eenwieler demonstratie
16:00 uur Einde fietsfeest
Meer info: www.velsen.nl

(foto: Marcel Reimer)

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5
april tot en met 11 april 2014 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 55-69, oprichten bergin-

gen (09/04/2014) w14.000159;
Trompstraat 68, plaatsen schutting op plat dak (07/04/2014)
w14.000152.
Driehuis
Van Lenneplaan 16, plaatsen
dakkapel en erker (voorgevel)
(09/04/2014) w14.000157;
Da Costalaan 58, plaatsen dakkapel
(11/04/2014) w14.000162.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, verzoek ontheffing gebruik weide als parkeerplaats (11/04/2014)
w14.000161;
Santpoortse Dreef ong., tijdelijk geplaatst relaishuis permanent laten
staan (07/04/2014) w14.000153.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 22, kappen
boom (08/04/2014) w14.000167.

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, kappen
(07/04/2014) w14.000155.

boom

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, vergroten
wijkgezondheidscentrum
(09/04/2014) w14.000158;
Aletta Jacobsstraat 14, kappen boom
(07/04/2014) w14.000156.
Velsen-Noord
Geen mededelingen

Infopagina
17 april 2014

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

Aanvragen (vervolg)
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over

welstand: 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waar-

binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
Velsen-Noord
Reyndersweg 7, het vergroten van
een strandpaviljoen (17/02/2014)

w14.000066.
IJmuiden
Dudokplein 10, het plaatsen van
een
winkelwagenopstelplaats
(20/02/2014) w14.000073.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, in-

dien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Geen mededelingen
Driehuis
Van Maerlantlaan 12, plaatsen dakkapel (voorgevel) en maken 2 interne doorbraken (14/04/2014)
w14.000064.
Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 38, kappen
boom (14/04/2014) w14.000115;
Hoofdstraat 105, plaatsen dakopbouw (14/04/2014) w14.000067.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg
17,
legaliseren reclamebord (11/04/2014)
w14.000052.
Velsen-Noord
Wijkermeerweg ong., kappen 44 bomen (15/04/2014) w14.000086;
Heirweg ong., kappen 72 bomen
(15/04/2014) w14.000085.
Velserbroek
W. Kentstraat 5, plaatsen dakopbouw
(achtergevel)(14/04/2014)
w14.000051.
Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 1, plaatsen hek/
poort (09/04/2014) w14.000002.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen art. 2:17 APV
19 april 2014, fietsevenement, Plein
1945 te IJmuiden (09/04/2014)
u14.003158;
19 april 2014, braderie en oldtimershow, 20 april 2014, braderie,
Kennemerboulevard te IJmuiden
(14/04/2014) u14.003677;
19 april 2014, Dutch Beach Masters (obstacle run), omgeving
strand en haven IJmuiden aan Zee
(14/04/2014);
25 mei 2014, Run2Day Pim Mulierloop, door gemeente Velsen, start- en
finishlocatie sportpark Groeneveen
(14/04/2014) u14.003027.
1 juni 2014, Run for Kika, recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid
(14/04/2014);

Raadsplein 24 april 2014
Op 24 april 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van
het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
1: Ruimte 1, 19.30-21.00
Cliëntondersteuning: de digitale sociale kaart en de pilot sociale wijkteams
2: Ruimte 2, 19.30-21.00
Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich
tot uiterlijk woensdag 23 april 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255

567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een 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.
De nieuwsbrief 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 raad.velsen.nl
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.
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Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat met
ingang van woensdag 30 april tot
en met woensdag 14 mei 2014 het
verzoek van Tennet TSO B.V. aan
de minister van Infrastructuur en
Milieu gedurende veertien dagen
ter inzage ligt op het gemeentehuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden.

Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet
Privaatrecht de rechthebbenden de
gedoogplicht op te leggen voor de
aanleg en instandhouding van de
380 kV-hoogspanningsverbinding
tussen Beverwijk en Vijfhuizen.
Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht

wordt er tevens een hoorzitting gehouden. De hoorzitting wordt geleid
door een door de minister van Infrastructuur en Milieu aan te wijzen
persoon. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en
kan overleg worden gepleegd met de
verzoeker Tennet TSO B.V.

op het stadhuis van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk op donderdag 15 mei 2014 om
9.30 uur.
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in
kennis gesteld.

De hoorzitting zal worden gehouden

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Lange Nieuwstraat 350, 1972 GX
IJmuiden

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 for-

mulier 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter verkoop worden
aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken
en gebraden door middel van
open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken,
afdakjes e.d. worden geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven,
BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen
worden gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na af-

loop de overgebleven spullen
mee te nemen of in de daarvoor bestemde containers (in
IJmuiden) weg te werpen en de
ingenomen plaats weer schoon
achter te laten.
14. Alle door de gemeente, politie
en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Vrijmarkten Koningsdag
In IJmuiden en Velserbroek is
de vrijmarkt toegestaan op de
volgende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven
op het kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op
Plein 1945 is niet toegestaan. De
inrit van de Noostraat naar Plein
1945 wordt afgesloten voor verkeer op 25 april vanaf 21.00 uur
tot 26 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het
gedeelte vanaf hoek Plein 1945
tot en met het gedeelte C&A).
Let op: een gedeelte van de K.
Zegelstraat en Velserduinweg
wordt afgesloten voor verkeer op
26 april vanaf 06.30 uur tot 19.00
uur.
• Marktplein
Velserbroek
• In het voetgangersgebied van
het winkelcentrum Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is
toegestaan onder de volgende
voorwaarden:
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met
omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan
voor de ingang van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een duidelijk zichtba-

3.

4.

5.

6.

7.

re poster hebben opgehangen
met de tekst: “Op Koningsdag
hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!” Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant Contact Centrum, Dudokplein 1 in
IJmuiden.
Verkoop vanaf de rijbaan is niet
toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter
vanaf de openbare weg.
Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5
meter) vrij te blijven voor het
doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte
tussen de uitgeklapte luifels.
In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/of op brandkranen worden neergezet.
Eventuele materialen die over
de weg worden opgehangen,
dienen op een hoogte van minimaal 4,2 meter te worden gespannen.
Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door particulieren is
toegestaan.

Controle
Op de vrijmarkt zullen controles
gehouden worden met betrekking
tot de opgelegde voorwaarden.

