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Zondag
open

Groenrijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek
023 5376190 • www.groenrijk.nl van 12.00 tot 17.00 uur

U komt toch ook?
Want samen
bereik je meer.

Kijk voor meer informatie op
www.rabobank.nl/velsen

Zonnige Koninginnedag
Velsen - Koninginnedag 2012
was een ongekend zonnige dag.
Dat maakte deze feestdag bijzonder kleurrijk. Veel mensen
kwamen in oranje naar de festiviteiten. Aan het begin van de
dag was iedereen nog een beetje
wit, want veel zon was er dit jaar
nog niet geweest. En door de
zon eindigden veel mensen rood.
Maar er waren er ook genoeg
die blauw thuis kwamen. Het
rood wit blauw met een vleugje oranje was dus overal te zien.
In de hele gemeente Velsen werd
op minstens tien plaatsen glorieus de 74ste verjaardag van Koningin Beatrix gevierd. En over-

al gebeurde dat op eigen wijze
en in elke dorpskern, met kinderspelen, soms ook activiteiten
voor volwassenen, vrijmarkten,
muziek en veel gezelligheid.
In Velsen-Zuid was het thema
‘cowboys en indianen’. In Santpoort-Noord regeerden de ‘rare
haren’. En in Velserbroek was het
dubbel feest, want Dorpsvereniging Velserbroek vierde meteen
haar 25-jarig jubileum.
Verder vierde SVIJ haar eigen
oranjefeestje en was er in het
Burgemeester Rijkenspark natuurlijk de traditionele Koninginnepop met zes lokale bands.
In Santpoort-Zuid wordt mo-

menteel hard gebouwd aan de
nieuwe gymzaal, zoals op de foto te zien is, dus veel ruimte voor
festiviteiten was er niet. Maar
toch was het er bijzonder gezellig. Want er werden gratis oranjebittertjes en hapjes uitgedeeld.
En de vrijmarkt kreeg alle ruimte.
Dat was voor het plaatselijk muzikaal talent een mooi opstapje en op zijn minst een tijdelijke
vorm van inkomsten. En dat de
‘rare haren’ niet alleen in Santpoort-Noord te zien waren, bewijst de foto ook.
In deze krant uiteraard de mooiste foto’s van Koninginnedag
2012 in Velsen. (Karin Dekkers)

Schuur in lichterlaaie
Santpoort-Noord - Een felle
uitslaande brand heeft zaterdag
in alle vroegte een schuur achter een woning aan de Overbildtweg verwoest. De brand werd
om 05.40 uur ontdekt waarop
direct de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst van de
brandweer sloegen de vlammen
al hoog boven de schuur uit. De
brandweer is direct gestart met
blussen en al vrij snel is de brand
opgeschaald naar middelbrand
zodat er assistentie vanuit Haarlem kwam om de brand te blussen. Het is nog onduidelijk wat
de brand heeft veroorzaakt. (foto: Michel van Bergen)
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tegen
bodemprijzen
Open di-za in de
Meubelknaller
Rembrandtlaan 45 IJmuiden

Moederdag
13 mei =
Royal High Tea!
T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

zondag 29 april
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen JOS/W.graafsmeer
Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
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www.kumarokozijnen.nl
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www.vanwezelbouw.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

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

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

‘De Doorbraeck’
officieel opgeleverd
IJmuiden - Het lijkt de afgelopen tijd wel constant feest te zijn
in Oud-IJmuiden, zowel rond de
opleveringen van nieuwe appartementencomplexen als die van
nieuwbouwprojecten die momenteel van start gaan. Werden
nog niet zo lang geleden onder
meer de gebouwen De Vreede en De Vrijheit opgeleverd,
een paar weken geleden werd
alweer het glas geheven. Deze keer vanwege de start van de
bouw van twee nieuwe appartementencomplexen, namelijk ‘De
Hoogenberg’ aan de Trompstraat
en ‘Zeewaarts’, dat op de plek
van de voormalige Keetbergflat
zal worden gerealiseerd.
En vanmiddag werd deze trend
wederom feestelijk voortgezet
met de officiële oplevering van
het appartementencomplex ‘De
Doorbraeck’ aan de Oranjestraat
in Oud-IJmuiden. Onder het luisterend oor van toekomstige bewoners, genodigden en zelfs een
drietal wethouders vertelde een
trotse Ted Kuné, directeur van
Woningbedrijf Velsen, erg blij te
zijn met de realisatie van al deze nieuwbouwprojecten. ,,Binnen enkele jaren zijn we er dan
toch in geslaagd, mede dankzij de goede samenwerking met
de gemeente, de woningcorpo-

raties, architecten, aannemers
en andere betrokken partijen,
om het oude IJmuiden te veranderen in een compleet nieuwe woonomgeving. Er gaan zelfs
al stemmen op die het huidige
Oud-IJmuiden nu de erenaam
‘Manhatten’ al hebben gegeven’’,
aldus Ted Kuné.
Wetouder Robert te Beest, onder meer verantwoordelijk voor
woningbouw, kon zich volledig
vinden in de woorden van Kuné en voegde daar in zijn toespraak aan toe dat Oud-IJmuiden nu een prachtig nieuw
dorp gaat worden. Daarna volgde door beide heren de officiële
openingshandeling met het uitrollen van twee grote spandoeken. Op één daarvan staat een
tegeltableau afgebeeld met het
wapen van de gemeente Velsen dat, na de sloop van de oude huizen, bewaard is gebleven.
Tijdens een rondgang door de
kelders van het stadhuis vond
wethouder Westerman van cultuur dit oude tegeltableau, dat
nu in één van de appartementen een plaats heeft gekregen. In
dit verband moet het de verbinding aangeven tussen kunst en
cultuur die vroeger zo sterk aanwezig was in Oud-IJmuiden. Zie
ook www.wbvelsen.nl.

Vijverwatertestdag bij
Groenrijk Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 5
mei houdt GroenRijk de landelijke vijverwatertestdag. Iedere vijverbezitter kan tijdens deze dag
gratis het vijverwater laten testen. Want de kwaliteit van het vijverwater is bepalend voor het biologische evenwicht in de vijver.
De drie belangrijkste waarden
zijn de pH, GH en KH-waarden.
Als deze goed zijn is de belangrijkste randvoorwaarde voor een
goed functionerende vijver aanwezig. Tijdens de GroenRijk vijverwater testdag testen GroenRijk medewerkers gratis een
monster van het vijverwater en,

indien nodig, voorzien zij de vijverbezitter van raad. Iedereen
kan langskomen voor gratis advies voor alle vijverproblemen.
Wilt u uw vijverwater laten testen bij GroenRijk Velserbroek?
Neemt u dan een afsluitbaar
potje met vijverwater mee (minimaal 250 ml). Spoel eerst het
potje goed schoon en maak deze goed droog. Haal het watermonster ’s morgens uit uw vijver.
Want meten is weten!
GroenRijk Velserbroek is gevestigd aan de Rijksweg 287 in Velserbroek. Zie ook www.velserbroek.groebrijk.nl

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Zeewijk,
Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

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

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

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Rabobank draagt bij
aan themaproject Geld

Stukadoors- en montagebedrijf Eric Baar
IJmuiden - Al vele jaren is Eric
Baar gespecialiseerd in stukadoors- en montagewerkzaamheden en wat dit laatste betreft ligt
zijn kennis specifiek op het gebied van badkamer- en toiletrenovaties.
Zijn ervaring op deze terreinen
heeft Eric opgedaan in een ander gedeelte van Nederland, namelijk in de omgeving van Sliedrecht. Maar sinds hij zijn ware
liefde gevonden heeft in IJmuiden, heeft hij zich onlangs met
zijn bedrijf gevestigd aan de
Snelliusstraat. Zijn werkterrein beperkt zich niet alleen tot
IJmuiden, maar ook klanten in
de omliggende gemeenten zoals
Santpoort, Driehuis, Velserbroek,
Velsen en Beverwijk kunnen
vanzelfsprekend van zijn diensten gebruik maken. En dankzij
zijn jarenlange ervaring op het
gebied van verbouwingen deinst
hij er niet voor terug om desge-

wenst ook andere klussen ter
hand te nemen. Eric vertelt: ,,Alle klussen die ik aanneem worden door mij en onder mijn directe leiding uitgevoerd. Klanten
krijgen dus niet plotseling een
vreemd gezicht aan de deur die
nog ‘even iets komt afmaken’. Ik
houd alles in eigen hand zodat
klanten zekerheid hebben wat
betreft service en betrouwbaarheid en daarbij geldt tevens mijn
motto: ‘afspraak is afspraak’.”
Mochten eventuele klanten overwegen om hun huis op te knappen dan kunnen zij momenteel
profiteren van een zeer aantrekkelijke aanbieding, namelijk een
korting van 20% op alle stukadoors- werkzaamheden en badkamer- en toiletrenovaties. Voor
het maken van een bezoekafspraak is Eric telefonisch te bereiken op: 06-49883088. Maar
per email kan natuurlijk ook en
wel onder: e.baar@chello.nl.

IJmuiden - ‘Kunnen wij de
goudstaven zien?’ Dit was één
van de vragen van de scholieren van het Technisch College,
die zij stelden tijdens het bezoek aan Rabobank Velsen en
Omstreken. In een periode van
zes weken hebben de eerstejaars scholieren van het Technische College het kantoor aan
de Dokweg in IJmuiden bezocht
voor een rondleiding. Op maandag 19 maart was namelijk het
themaproject ‘Geld’ gestart bij
het Technisch College. De hele
school was aangekleed met kenmerken van het thema geld en
Rabobank Velsen en Omstreken
heeft speciaal hiervoor ook Rabobank premiums geleverd.
Aansluitend op dit thema kregen de klassen onder begeleiding van Verkoop en Service adviseur Eva Rijs, een kijkje binnen
de bank. Voorafgaand aan de
rondleiding kregen de jongeren
een interactieve presentatie over
het thema ‘Omgaan met geld’.
Met vol enthousiasme vertelde

een aantal scholieren trots hoeveel zakgeld zij kregen en wie er
al een bijbaantje had. Tijdens deze presentatie werd er informatie
gegeven over zakgeld, sparen en
Baas Over Eigen Geld. Over het
laatste genoemde onderwerp
bestaat een website speciaal
voor jongeren. Op de site www.
baasovereigengeld.nl kan iedereen een eigen spaarplan maken.
Daarna kregen de scholieren een
rondleiding in het kantoor en bij
verschillende afdelingen kregen zij informatie over de werkzaamheden binnen de bank. Bij
de rondleiding vonden de scholieren vooral de kluisjes interessant. Vervolgens werd de kennis die de scholieren hebben opgedaan getest middels een quiz.
De winnaars van de quiz konden
kans maken op een jongerenrekening met daarop 25 euro. Per
klas werd er één winnaar uitgeroepen. In totaal zijn er vier prijzen uitgereikt. Rabobank Velsen
en Omstreken feliciteert de winnaars met de behaalde prijzen.

Gewond na
eenzijdige
aanrijding
Santpoort-Zuid - Op de Bloemendaalsestraatweg ontstond vorige week woensdagochtend een
eenzijdige aanrijding waarbij een
Bloemendaalse automobiliste gewond raakte. De 70-jarige dame was met haar auto tegen twee
lichtmasten en enkele afvalbakken aangereden. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog
niet bekend. De dame is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. (foto: Michel van Bergen)

Stone Def in
WT Stage Café
IJmuiden - De Beverwijkse formatie Stone Def treedt zondag 6
mei op in het WT Stage Café. De
band is ontstaan uit diverse regionale formaties en maakt sindsdien furore in binnen- en buitenland. Stone Def gaat binnenkort weer op toernee door Ierland. Het repertoire bestaat uit
een breed scala van rocknummers die voorzien zijn van een eigen klank. Aanvang 17.30 uur.

Zoek de 10 verschillen
03-05 - werelddag persvrijheid

Engelse band Dry The
River bij North End
Regio - Na Tim Knol, Spinvis,
Blaudzun en de afgelopen week
nog Go Back to The Zoo, is het
vrijdagavond de beurt aan Dry
The River. ‘Poppodium North
End’ presenteert de Engelse
band: Dry The River die door de
BBC al dé band van 2012 werd
genoemd. Dry The River is een
band uit Londen, die klinkt als de

Fleet Foxes en Mumford & Sons
van prachtige kleine liedjes tot
groots en meeslepend.
Deze zomer staat deze veelbelovende band op bijna alle festivals in Europa, maar u kunt ze
vrijdag 4 mei om 18.00 uur gratis zien en horen bij North End
Haarlem aan het Marsmanplein
tijdens een instore optreden.

G-teams zoeken sponsors

Oplossing elders in de krant

Driehuis - Het Waterloo gehandicaptenvoetbal bestaat bijna
10 jaar. Daarom zijn zij op zoek
naar lokale ondernemers die deze teams een warm hart toedragen om ze te sponsoren.
Waterloo is de enige voetbalclub
met gehandicapten in Velsen.
Zij willen graag nieuwe spullen
aanschaffen en ook is er steun

nodig zodat ze er samen op uit
kunnen. Zij willen bijvoorbeeld
een keer per jaar met een motortocht mee met een team en
met de kustwacht de zee op. Alle steun is dus hard nodig. Ook
voor spullen als trainingspakken, tassen en jassen. De twee
teams zullen heel blij zijn met alle steun.
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melen 19.30 uur op het fietspad langs de ijsbaan in Haarlem.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Spasmodique en
Agent Side Ginder. 20.30 uur.
Toegang 10,-.

Donderdag 10 mei

Donderdag 3 mei
IVN
Zuid-Kennemerland:
Avondexcursie in het Westelijk tuinbouwgebied en op
Duinvliet. Wandeling door het
open gebeid aan de grens van
Haarlem; tussen de stad en
het duin. Deelname gratis. Van
19.00 tot 20.30 uur. Geschikt
voor alle leeftijden.
Reserveren via www.np-zuidkennemerland.nl is noodzakelijk. Of bellen op 023-5411123.
SC Telstar-SC Heerenveen.
Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Anne-Wil Blankers en Anneke Blok in ‘Jaloezie’. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 4 mei
Dodenherdenking
Herdenking door directie en
medewerkers van Tata Steel
met kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord.
Aanvang 09.45 uur.
Film ‘Drivin Miss Daisy’ in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 VelsenZuid. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
Engelse band Dry The River om 18.00 uur bij North End
Haarlem, Marsmanplein.
Herdenking verzetsheld Jan
Bonekamp op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Vijverwatertestdag
bij
Groenrijk Velserbroek. Tijdens
deze dag kunnen vijverbezitters, gratis, het vijverwater laten testen.
Expositie Petra Knol Daudeij ‘Ogen op jeans en figuren in oxide op metaal’ in Gallery Knol Daudeij, Zadelmakerstraat 64 Velserbroek. Geopend van 5 tot en met 17 mei,
zaterdag en zondag van 12.00
tot 17.00 uur.
Gildewandeling
‘Haarlemse Hofjes’. Vertrek 14.00 uur
vanaf Archeologisch Museum (Vleeshal), Grote Markt 18
Haarlem. Aanmelden noodzakelijk via 06-16410803 (werkdagen 09.00-10.00 uur en
18.00 - 19.30 uur) of gildewandelingen@gmail.com.
Optreden dj Jack Blok en zan-

ger Robin Razz in Café IJmuiden, W. Barendszstraat 21
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Bevrijdingspop afterparty. 24.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis
voor studenten.

Zondag 6 mei
Verzamelbeurs met gratis
taxaties, munten, postzegels
en oude bankbiljetten. Van der
Valk Toekanweg 2 in Haarlem.
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Lezing door dr. Sabine Lichtenstein, thema: Beethoven:
humorist, avantgardist en ‘socialist’. De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
Bunkermuseum, badweg 38
IJmuiden, geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Zie ook www.
bunkermuseum.nl.
Kunstmarkt Café Terras FortZuid, Boezekade 11 Spaarndam. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Openstelling Forteiland. Vertrek vanaf Kop van de Haven:
11.00, 12.45 en 15.10 uur. Vertrek vanaf het eiland: 13.15,
15.15 en 17.15 uur. Zie ook
www.fortijmuiden.nl.
Muziekoptreden Haarlems
Jazzkoor in kerkje De Stompe
Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
Rondleiding over Landgoed
Beeckestijn. Aanvang 14.00
uur. Deelname 5,-.
‘N uurtje zondag, inspirerende themamiddag waarin muziek, een mooi verhaal en meditatie centraal staat. St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00
uur.

Maandag 7 mei
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Johnny Dowd en
Royal Baths. 20.00 uur. Toegang 12,50.

Dinsdag 8 mei
Stadsschouwburg Velsen:
Kasper van Kooten met ‘Cabaroman’. Aanvang 20.15 uur.
\

Woensdag 9 mei

35sste Vletterlieden voetbaltoernooi op Sportpark de Hofgeest bij VSV. Aanvang 10.00
uur.
Voetbal-clinic bij VVH/Velserbroek, van der Aartsportpark, Aartweg 12 Haarlem. Van
13.15 tot 16.30 uur.
Haarlem Night Skate. Verza-

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat 469 IJmuiden. Mensen
met voetklachten en andere
belangstellenden kunnen zich,
gratis, laten informeren over
de Zweedse uitvinding, de Vibrionveer. Een afspraak maken
van tevoren is noodzakelijk en
kan via 0255-511117.
Open huis Israël Producten
Centrum, Zeeuwstraat 12 in
Velsen-Noord. Van 10.30 tot
18.00 uur en na telefonische
afspraak via 0251-228286 of
06-27307722.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis voor studenten.

Westtribune
Telstar te
koop?
Velsen-Zuid - De gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal
heeft het college van B&W vragen gesteld over de situatie rond
de Westtribune van Telstar. Door
het faillissement van eigenaar
Memid zou de Westtribune nu
te koop staan. Maar Velsen Lokaal vraagt zich af of dit klopt,
want hoe zit het met de erfpacht? Heeft de gemeente ooit
de erfpachtovereenkomst ondertekend? Dit is namelijk heel
bepalend voor het verder verloop. Kan de curator de Westtribune te koop zetten als deze
overeenkomst niet is ondertekend door de gemeente? Op de
website van Telstar staat iets te
lezen over minder rooskleurige
financiën. Ook daarover wil Velsen Lokaal weten hoe het ermee
staat. Loopt de gemeente risico
als Telstar de huur niet meer kan
betalen?

Jeugdbeleid
2012 tot 2016
Velsen - In de kadernota
Jeugdbeleid 2012 tot 2016 worden afspraken vastgelegd over
alles wat met de jeugd te maken heeft. Daartoe is in het Witte Theater een leuke bijeenkomst met de jeugd geweest.
De inbreng van de jeugd is dan
ook belangrijk. Het is een zeer
positieve nota geworden met
de naam ‘Samenwerken aan
Talent’. De nota richt zich op
preventief beleid. Hoe kun je
drugs- en alcoholgebruik voorkomen? Maar ook educatie, bewegen en sociale ontmoetingen
zijn belangrijk om de jeugd gezond en gelukkig te laten opgroeien.

Unieke testrit van Solar
Truck voor Zuidpoolreis
Velsen - Vrijdag vond op het
strand van Velsen naar Zandvoort een unieke testrit plaats
van de Solar Truck. Dit is een
terreinwagen
aangedreven
door zonne-energie, gebouwd
door studenten van de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur
en Techniek, en afgebouwd op
het Technisch College Velsen,
waarin Wilco van Rooijen eind
2012 naar de Zuidpool gaat rijden.
Maar liefst 2300 kilometer zal
Team Wilco (Van Rooijen en copiloot Fokke van Velzen) in de
Solar Truck gaan afleggen, van
Antarctica naar de Zuidpool en
terug, in het kader van de Missie Antarctica 2048. Daarmee
wil het team de jeugd laten zien
dat duurzaamheid belangrijk is
voor het behoud van onze aarde. Team Wilco wil tevens aandacht vragen voor het behoud
van Antarctica in haar huidige
pure vorm. In 2048 loopt het Environmental Protocol af, waar-

door dit laatste ongerepte continent en tevens onze belangrijkste zoetwatervoorraad, vogelvrij verklaard kan worden en
vele landen dan zouden mogen
boren naar olie en mineralen.
De Solar Truck is reeds met de
studenten van de Hogeschool
Utrecht en Team Wilco op testexpeditie geweest naar Finland,
in februari 2011. Na de strandtest reed de Solar Truck door
naar het Circuit Park Zandvoort,
om aan te sluiten bij de eerste
wedstrijddag van de First Electro League: een wedstrijd waarin teams van acht scholen het
tegen elkaar opnamen in (door
hen samengestelde) elektrisch
aangedreven superkarts. Deze Techno Challenge is een initiatief van Tata Steel IJmuiden.
Doel van de Techno Challenge
is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap,
cultuur, open innovatie, samenwerking en het prikkelen van de
ondernemersgeest.

Zoek de 10 verschillen
oplossing
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Asbestpilot
Regio - Het Noordzeekanaalgebied/IJmond doet mee aan een pilot over ‘Ketentoezicht asbest’. Na
gebleken structurele problemen in
de afhandeling van asbestlocaties
willen overheden dat er beter toezicht komt op toezicht en regelgeving rond asbestverwijdering. Bij
controles is gebleken dat sommige bedrijven ernstig nalatig waren
bij asbestverwijdering. Zo werd er
op locaties nog asbest aangetroffen en zou een controlerend bedrijf op één dag wel zes locaties
door het hele land ‘grondig’ hebben gecontroleerd en goedgekeurd. Iets wat welhaast onmogelijk is. Wethouder Robert te Beest
is ambassadeur van deze pilot
in een heel grote regio. Daartoe
wordt samengewerkt met overheden, waterschappen, milieupolitie enzovoorts. De controles worden gericht op vier geprioriteerde
doelgroepen: installateurs, aannemers, inventarisatiebureaus en
overheid.

Bloemendaalse
buren maken
te veel herrie
Velsen - Bloemendaal is bezig
met een ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee. De gemeente Velsen heeft daarop een reactie gestuurd. Zij heeft de gemeente Bloemendaal gevraagd terughoudend te zijn met het verder
ontwikkelen van Bloemendaal aan
Zee als uitgaansstrand zolang de
geluidsoverlast voor IJmuiden aan
Zee nog niet is opgelost. In de hele kuststreek in IJmuiden aan Zee
heeft men regelmatig behoorlijke geluidsoverlast uit strandpaviljoens in Bloemendaal. De gemeente Velsen is hierover in gesprek met de gemeente Bloemendaal. Een oplossing hiervoor is er
echter nog niet, daarom heeft Velsen deze reactie gegeven. Wel vinden burgemeester en wethouders
het gekozen profiel voor de ontwikkeling van Bloemendaal aan
Zee goed onderscheidend van het
avontuurlijke en sportieve karakter van IJmuiden aan Zee.

Aangehouden na
verkeersconflict
IJmuiden - De politie hield afgelopen donderdagmiddag een
34-jarige IJmuidenaar in zijn woning aan voor mishandeling en
vernieling na een verkeerssituatie. De man had op Plein 1945 een
72-jarige automobilist geslagen en
een ruit van diens auto ingeslagen. De 34-jarige man wilde in de
De Noostraat op de samenvoeging
van de rijbanen invoegen echter
dit lukte niet. Op Plein 1945 moest
de 72-jarige man stoppen voor ander verkeer. Op dat moment werd
het portier van zijn auto opengerukt en werd de bestuurder geslagen en de ruit van zijn auto ingeslagen.

3 mei 2012

Vrijwel droog weekend
Na een vorstelijke Koninginnedag met royale maxima tot
zo’n 23 graden in onze omgeving en volop oranjezon, onweerde het in de nacht naar
dinsdag 1 mei. Een mals meiregentje (Santpoort 7, Wijk
aan Zee 8 millimeter) maakte de natuur nog groener. De
afgelopen dagen was haast
sprake van een soort groene explosie in de natuur. De
‘warmte’ keerde op woensdag
nog even terug vlak voor een
buienstoring uit. Vooral later
op de dag kwamen weer enkele flinke buien langszij.
Inmiddels zijn we aan een onvermijdelijke temperatuurterugval begonnen. Het duurt
minimaal nog een week
voordat de temperaturen
weer eens op een fatsoenlijk niveau gaat uitkomen. Het
wordt zelfs een jas kouder
met in het aanstaande weekeinde slechts maxima van
een graad of tien. Gedurende de nachten koelt het soms
af naar 3 tot 4 graden en zelfs
een keertje nachtvorst is niet
uit te sluiten (let op de jonge

plantjes!)
Pluspunt is dat het in het
weekeinde zo goed als droog
blijft na de regens op donderdag en deels vrijdag. Je ziet
het wel vaker dat in de eerste
meiweek de kilte vanuit het
noorden de kop opsteekt. Een
hogedrukgebied in stelling bij
IJsland in combinatie met een
verzameling lagedrukgebieden bij Scandinavië en in onze omgeving zorgt voor een
nogal noordelijke circulatie
de komende tijd. De wisselvalligheid houden we daarmee ook en regelmatig trekken buienstoringen of perioden met regen over. Pluspunt
is dat het juist op zaterdag
en zondag zo goed als droog
blijft in de IJmond. De wind
bivakkeert aan het einde van
deze week en in het weekeinde in de noord - tot noordoosthoek en is meest matig
van sterkte. Weersomslag na
pakweg 10 mei?
Meer via de weerprimeurlijn 0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Meisjes B1 Smashing
Velsen kampioen
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
is volleybalteam meisjes B1 kampioen geworden. Dit werd afgelopen donderdag officieel gevierd in het Polderhuis met een
wedstrijdje tegen de ouders (uitslag 1-1) en het uitreiken van

beker en medailles. De getalenteerde dames en coach/trainer Simon Visser stromen door
naar een hogere klasse, naar een
nieuw seizoen vol nieuwe uitdagingen! Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Dick-Jan Ente nieuwe
trainer bij Stormvogels
IJmuiden - Met ingang van het
nieuwe voetbalseizoen is DickJan Ente de hoofdtrainer van
voetbalvereniging Stormvogels
te IJmuiden.
Als trainer is hij actief geweest
bij het tweede elftal van Telstar
en als hoofdtrainer bij Vitesse’22
uit Castricum en bij Hoofdklasser Ado’20 in Heemskerk. Met
Dick-Jan haalt Stormvogels een
geroutineerde oefenmeester één
in huis die veel aandacht heeft
voor de ontwikkeling van de ei-

gen jeugd en regionaal talent.
Hij heeft aangetoond dat hij zijn
eigen voetbalervaring bij Vitesse’22 en in het betaald voetbal
bij AZ’67 op een gedegen wijze
kan overbrengen als coach en
trainer.
Zowel Dick-Jan Ente als het bestuur van IJVV Stormvogels hebben veel vertrouwen in de komende samenwerking.
Meer informatie: Nico Stoker (voorzitter), telefoon 0628551987.

Moedernacht in Velsen

Manifestatie terugdringen

moeder- en babysterfte
NK schaken in het
Nova College Haarlem
Regio - Het NK Schaken is op
dit moment bezig in het Nova College in Haarlem. Van
Schaakclub Santpoort uit Velserbroek doen zeven jeugdspelers mee: Ilias en Nathalie
van der Lende, Dave en Cheryl
Looijer, Daan, Bas en Sjoerd Haver.
In de onderlinge competitie in
Groep 2 is Jan Burggraaf niet
meer in te halen. Hij zal dus net
als afgelopen seizoen kampioen

worden.
Bij de jeugd/senioren gaat Jelle
van de Broek aan de leiding, bij
Stap 3 Joey Meyer, Stap 2 Jelte
de Jager. Bij Stap 1 gaan Martijn Nuijten, Thijs Krijgsman en
Barend Boer Kaptein gezamelijk
aan de leiding.
Op de foto staat het kampioensteam Santpoort 5 die van
de vierde klas is gepromoveerd
naar de derde klasse. Zie ook
www.schaakclubsantpoort.nl.

Velsen - Zaterdag 12 mei van
11.00 tot 15.30 uur Centrale Bibliotheek IJmuiden en zondag
13 mei van 9.00 tot 17.00 uur in
zwembad De Heerenduinen is er
een manifestatie Moedernacht
in Velsen. Dit heeft te maken met
Millenniumdoel 5: het terugdringen van moeder- en babysterfte in de wereld. Jaarlijks overlijden wereldwijd meer dan een
half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap.
tienmiljoen vrouwen houden er
blijvend letsel aan over. 99 procent van de ze vrouwen wonen
in ontwikkelingslanden. Moedernacht vraagt hiervoor aandacht. Informatie is te vinden bij
bovengenoemde locaties.
Een van de deelnemende organisaties is stichting Baby Hope die zich ten doel stelt de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen te ver-

beteren. Dit willen zij realiseren door het inzamelen van ongebruikte materialen uit Nederlandse kraampakketten. In de
praktijk blijkt namelijk dat vaak
maar een klein deel van het
door de zorgverzekeraar ter beschikking gestelde kraampakket wordt gebruikt. Het restant
wordt na verloop van tijd weggegooid, terwijl het een basis kan
zijn voor betere hygiëne tijdens
bevallingen in ontwikkelingslanden. Het kan de levens van andere baby’s en kraamvrouwen
redden! Tijdens de manifestatie
kunnen deze zaken bij de kraam
afgegeven worden.
Benieuwd naar de andere organisaties die meedoen? Houd de
Facebook-pagina in de gaten:
http://www.facebook.com/12
Mei 2012 Moedernacht InV elsen. Daarop is meer informatie
te vinden.
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LBR Toernooi
VVH/Velserbroek
Regio - Zaterdag 19 mei wordt
de tweede editie van het LBR
toernooi georganiseerd door
VVH/Velserbroek. Vorig jaar waren er al veel positieve reacties.
Met deelnemende teams zoals
DSK zondag 1, Alliance zaterdag
1, Youngboys zondag 1 en natuurlijk de twee teams van VVH/
Velserbroek was er al sprake van
een mooi schema, waarbij vooraf
geen duidelijke favoriet was. Uiteindelijk werd het voor VVH een
prachtige dag waarin het zondag
team het toernooi won ten koste van Youngboys. VVH zaterdag pakte ook nog eens de derde plek. Ook dit jaar belooft het
toernooi weer een groot succes
te worden. De organisatie van
het LBR toernooi heeft in ieder
geval een prachtig deelnemersveld bij elkaar gebracht met al-

leen maar eerste teams. De
deelnemende teams zijn: Waterloo (zon), SVIJ (zon), Olympia Haarlem (za & zo), DSK (zo),
Spaarnwoude (zon), Alliance
(za), Stormvogels (za) en natuurlijk beide teams van VVH/Velserbroek (zaterdag en zondag).
De aftrap van de eerste wedstrijden vinden om 10.00 uur plaats.
Tot ongeveer 15.00 uur wordt er
gevoetbald, waarna de prijzen
worden uitgereikt. Vanaf 15.30
uur wordt het toernooi feestelijk
afgesloten. De muziek wordt verzorgd door een combinatie van
twee bands; The Workmates en
de Linke Binken!
Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om te komen kijken
op ons complex aan het van der
Aartsportpark, gelegen aan de
van der Aartweg 12 in Haarlem.

Pim Mulier-Run2Dayloop 2012
Santpoort-Noord - Atletiekvereniging Suomi organiseert
op zondag 20 mei 2012 de 72e
Pim MulierRun2Dayloop. Er is
een wedstrijdloop over 15 km,
prestatielopen over 5,3, 10 en
15 kilometer en een pupillenloop van 1 kilometer. De start/
finish voor de jeugdloop is om
10.30 uur, de andere lopen starten om 11.00 uur op de atletiekbaan van sportpark Groeneveen
in Santpoort-Noord. Er zal gelopen worden met barcodestartnummers voor alle deelnemers.
Het parcours is verhard en grotendeels verkeersvrij en alle kilo-

meterpunten staan aangegeven.
Er is parkeerruimte bij sportpark
Groeneveen in Santpoort-Noord.
Voorinschrijven voor deze Pim
Mulier Run2Dayloop via www.
inschrijven.nl tot en met 17 mei.
De kosten zijn 6,50 euro voor de
15 kilometer wedstrijdloop, 7,50
euro voor de prestatielopen; en 2
euro voor de jeugdloop. Inschrijven voor de jeugdloop en na-inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 9.30 uur tot een kwartier voor de start.
Meer informatie: www.avsuomi.
nl en wegwedstrijden@avsuomi.nl.

Voetbal-clinic bij
VVH/Velserbroek
Regio - Op woensdag 9 mei organiseert VVH/Velserbroek een
voetbal-clinic voor kinderen van
5 t/m 10 jaar. De activiteiten zullen starten om 13.15 en verwacht wordt dat de middag om
16.30 afgelopen zal zijn. Degene die zin hebben om met voetbal te starten of kinderen die al

voetballen maar benieuwd zijn
naar VVH/Velserbroek kunnen
zich opgeven via vvh.opendag@
gmail.com. Het belangrijk is de
naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer van uw kind te
vermelden! De dag is helemaal
gratis en de kinderen hebben
een leuke middag!

Jubileumfeest
Waterloo

Lintje voor leden van
Scouting Radboud
Velsen - Twee Radboudveteranen
zijn op 27 april 2012 op verrassende wijze in de spotlights gezet.
Gerard Blom en Peter de Brouwer
zijn op het stadhuis door de burgemeester onderscheiden als lid
in de orde van Oranje Nassau. Gerard en Peter hebben zich over een
zeer lange periode bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging en ook op andere vlakken
een belangrijke vrijwillige bijdrage
geleverd aan de maatschappij. En
om de gevleugelde woorden te citeren: ‘Hiervoor heeft het hare majesteit behaagd ze te benoemen
als lid in de orde van Oranje Nassau’. Het is mede aan hun inzet te
danken dat de Radboud zo’n gezonde en bloeiende vereniging is
gesitueerd in een prachtige blokhut en met ongeveer 240 leden de
grootste scoutingvereniging vormt
in de gemeente Velsen.
Gerard Blom is in 1956 als jeugdlid bij de Radboudgroep begonnen. In 1964 wordt Gerard Blom

groepsvoorzitter. Een post die hij
25 jaar met veel enthousiasme
zou vervullen. Daarnaast was Gerard, als voorzitter van de Stichting
Jeugdraad Santpoort, de drijvende
kracht achter de nieuwbouw van
de huidige blokhut. Tegenwoordig
zet hij zich in als adviseur en archivaris van het in 2011 opgerichte Radboudarchief.
Peter de Brouwer trad in 1981 toe
tot de verkennersstaf. Na zijn tijd
bij de verkennersstaf heeft Peter
bij het Gewest Noord-Holland basis- en kampcursussen gegeven
aan leidinggevenden. In 1994 trad
Peter toe tot het bestuur van de
Radboudgroep. In de dertien jaar
als bestuurslid is Peter groepsbegeleider en secretaris geweest.
Naast groepssecretaris was Peter ook secretaris van de Stichting Jeugdraad. Net als Gerard zet
Peter zich tegenwoordig in om de
Radboudgeschiedenis ook voor
het nageslacht te bewaren als archivaris van het Radboudarchief.

J. Campertschool springt
naar een Wereldrecord
Driehuis - Op de Jan Campertschool werd een aanval gedaan
op het huidige record van 71.000
mensen die tegelijk touwtjespringen (Californië, VS). In Nederland is het doel met minimaal
80.000 kinderen tegelijk te springen. De recordpoging werdt georganiseerd in het ‘Samen springen naar een Wereldrecord!’

Radio Noord-Holland gaf het
startsein op de radio.
De hele school was klokslag
11.30 uur aan het springen. Op
beide schoolpleinen werd door
juffen, meesters, ouders en 300
leerlingen mee gesprongen. En
nu maar afwachten of ze het
nieuwe wereldrecord hebben
gevestigd.

Driehuis - Op 28 december
2011 was het precies 75 jaar geleden dat vvWaterloo werd opgericht. Om dit heuglijke feit te vieren worden in mei diverse activiteiten georganiseerd. Zaterdag 12 mei wordt om 12.00 uur
gestart met de wedstrijden Oud
Waterloo tegen Oud Telstar en
Waterloo 1 - Telstar 1. Na afloop
van deze wedstrijden zal zanger
Cock Zwanenburg optreden. Zaterdag 19 mei is er een spellendag speciaal voor de jeugd. Aan
het eind van deze dag is er voor
hen een disco en een barbecue
geregeld. Zondag 20 mei is er
een sportieve reüniedag voor leden en oud leden. Deelnemers
aan deze dag worden verzocht
uiterlijk 9.30 aanwezig te zijn.
Ook hier wordt na afloop muziek ten gehore gebracht en wel
door de DJ’s Jack en Jack. Op alle bovengenoemde dagen geldt,
dat iedereen die vv Waterloo een
warm hart toedraagt van harte welkom is. Er zijn diverse bars
aanwezig, de keuken is geopend
en er wordt vis gebakken. Ter afsluiting van de festiviteiten is er
nog een grandioze feestavond in
Paviljoen Noordzee voor leden,
oud leden en sponsoren. Hier
wordt de muziek verzorgd door
de band Shoreline en de avond
wordt gepresenteerd door zanger-entertainer Matt Jaxxon.

Sponsorloop
gymnasium
Felisenum
Velsen-Zuid - Op dinsdag 15
mei vindt een sponsorloop plaats
door leerlingen en medewerkers
van Gymnasium Felisenum. Zij
lopen rondjes van 500 meter over
de Van Hogendorplaan, de Piersonlaan en de Verloren van Themaatlaan. De loop is ’s middags
van circa 14.30 tot 15.30 uur. De
opbrengst ervan is bestemd voor
kankerbestrijding. Eén van de leraren van het gymnasium, leraar
economie Lex Bekker, is ingeloot
voor Alpe d’HuZes. Bij dit evenement beklimmen fietsers tot zes
maal toe de beroemde Nederlandse berg. Zij laten zich sponsoren en het bedrag dat Alpe
d’HuZes oplevert gaat naar KWF
kankerbestrijding. Vorig jaar leverde dit in totaal 20 miljoen euro op. Op 7 juni gaan Lex Bekker, zijn vrouw Liesbeth en zijn
schoonzus Mechteld proberen
de Alpe d’Huez in ieder geval drie
maal te beklimmen. Om sponsorgeld bij elkaar te krijgen werkt de
school door het organiseren van
de sponsorloop van harte mee.
De sponsorloop vindt plaats op
dinsdagmiddag 15 mei. Inmiddels hebben Liesbeth, Mechteld
en Lex ruim 12.000 euro aan donaties en toezeggingen ontvangen. Eind mei zal bekend zijn hoe
groot het bedrag is dat het Felisenum hieraan zal toevoegen.
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Oranjevereniging Santpoort-Noord bedankt
alle sponsors van de Koninginnedag!
Aann. Bedr. Holleman & Zn
Aannemersbedrijf Jan Konijn
Administratiekantoor Beliën
Adviesbureau VGW
Advimini BV Advies-en
administratiekantoor
Aequitas Hypotheken & Verzekeringen
All-Therm Centrale Verwarming
Ambachtelijke slagerij H.H. Duijn
Ami Timmerwerken
Andy Schoen Fotografie
Apotheek ‘t Sant
Assurantiekantoor Nieuwland & Aarts
A-Stijl Wonen
Autobedrijf van Eck occasions
Automobielbedrijf Garage Jak
Automobielbedrijf Ruud Koks
Autoschade Kasius BV
Aviation Consultancy Holland
B & E ijzerhandel
Balletstudio Jolein
Banketbakkerij Wesseling
Berliz Trade
Bloemen en Plantenbeurs
Bijl Accountantskantoor
Boekhandel Bredero
Bol Primeurshop
Booy Optiek
Bosch Sport Velsen
Boudestein Transport Beverwijk
Bouwbedrijf Jaap Sintenie B.V.
Bouwbedrijf Reynders
Braaij Transport BV
Brood- en Banketbakker Ben Vreman

Café Bartje
Café Brasserie De Wildeman
Café De Halve Maan
Carmen de Haan Praktijk voor
Communicatie
Centrum voor Homeopathie & Vitaliteit Betty
Schouten
Chris Uijtendaal
Cire.nl
Coan Holding BV
D.A.P. Santpoort BV
De IJswinkel
De Santpoortse Verleiding
Derkx & Davidson BV
Dortmundt Kapsalon
Dreefstaete Pensioen Consultancy
Duineveld Transport BV
Duveco Transport
EasyDrogist.nl
Echte Bakker Kijzers
Eetlokaal ‘t Palet
EZN Zorgtechniek
Feije Schoorsteenvegersbedrijf
Fijnvishandel Santpoort aan Zee
Filippo Ontstoppingsbedrijf
Fred Brans Vee- en Transportbedrijf
Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort
Gall&Gall Van Setten
Gijs & Guus
Grafisch Centrum Cornegge
Gulf Trovato
Groenrijk Velserbroek
Harddraverij Vereninging Santpoort e.o.
Heeremans schilderwerken

Hoogeboom Steigers
Hotel De Weyman
Hovenier Harry van Schooten
Hoveniersbedrijf All Gardens
Hutten Verhuur BV
Janus Makelaardij
Jerdort ICT systeembeheer en media
J.H. Martens & Zoon BV
Joosten Projecten
Jos Kors Ambachtelijk
Molenaar v.o.f.
Just Shoes
Kaashandel L ‘Amuse
Kadogalerie.nl
Kapsalon Mod’elle
Kapsalon Seegers
Kapsalon Tjeerd Meinema
Keurslager Dick Reus
Klussenbedrijf H. Boot
Kopiedruk Santpoort
Koppes Snacks
Korstanje BV
Kuntz Beheer BV
Kwekerij Loef
Lengerique
Loodgietersbedrijf A. Wiegand
Lunchroom Laantje
Maas Warmtetechniek
Macada Innovision BV
Manege Kennemergaarde
Massagecentrum Kennemerland
MatchWork
McDonald’s Santpoort-Noord
Midassearch

Politie zoekt
getuigen
Santpoort-Noord - De politie is
op zoek naar mensen die getuige
zijn geweest van een aanrijding
met een geparkeerd staande auto op de Santpoortse Dreef. Tussen 17.30 uur vorige week donderdagavond en 06.30 uur vrijdagochtend raakte de auto flink
beschadigd. Een van de spiegels
was er af , er zaten flinke krassen op de auto en een deuk in de
motorkap. Daarnaast is er bloed
gevonden op de motorkap. Heeft
u iets gezien? Belt u dan met de
politie in Santpoort-Noord, via
0900-8844.

Timmerbedrijf Ben Wempe
Tobo Reklame
Tuincentrum R. Haan
Van Schagen Gronden graszoden
Van Waalwijk Van Doorn Makelaars &
Taxateurs
Visbeen Transport
Visser Tweewielers
Volta 1800 Installatietechniek
Voordeelbundel.nl / Voordeelmobiel.nl
Voorting Sportprijzen
Willeke Vrij Vormgeving
VT BV
Weekblad Huis aan Huis
Weekblad Jutter/Hofgeest
Wesco IJmuiden Apparatenbouw BV
Wieleman Vastgoed Advies & management
Wijnhuis Ten Bilt
WilmsFloet orthopedie
Witteman Transport
Woestenburg Schoenmakers BV
Yvonne Koedijker edelstenen

Ook bedanken wij:
EHBO Santpoort
Scoutingvereniging St. Radboud Santpoort
Dansschool Jolein
Culinaire chefs Sigrid, Patricia & Maurice
Miss Nederland Desirée v.d. Berg
Hofkapel De Kinkeluters
Alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet!

Sportieve kleuters
in de jungle bij TVS

Vechtpartij
na woordenwisseling
Velserbroek - Politiemensen reageerden maandagmiddag op
een melding dat er een incident
zou zijn bij de Galle Promenade. Ter plekke bleek dat er een
onenigheid was ontstaan nadat
een 63-jarige man een groepje jongeren had aangesproken
omdat ze bierflesjes kapot gooiden. Er ontstond wat duw en trekwerk, waarna de man een aantal keer was geslagen en ook
zelf klappen uitdeelde. De politie heeft twee Velserbroekers
aangehouden, van 18 en 20 jaar
oud. De politie onderzoekt de rol
van de betrokkenen.

Minerva Nederland BV
Misspennywise Secretariaatspecialist
Molenaar & de Ruyter B.V.
Mondhygiënepraktijk M. Jansma
Mulder Grafbeplanting
Notariskantoor De Kiewit
Buijsman Wientjes
Onderhoudsbedrijf V. Bellen BV
Only Pasta
Pannenkoekrest. Hoeve Duin en Kruidberg
Phi Energy BV
PieCas BV
Podotherapiepraktijk Sia Boelens
Poelier Van Ofwegen
PS-Group
RBM europe BV
Rebica Advies
Restaurant De Meierij
Rob Loef Tuinaanleg
Rutte autodemontagebedrijf
Schildersbedrijf Andre Wullems
Schildersbedrijf Decorum
Schildersbedrijf Van Woensel
Schoonakker Schilders- en onderhoudsbedrijf
Schoorl-vd Veldt, transport-en verhuisbedr.
Shoarma Grillroom Ramsis
Snackbar Peter
Speelgoedzaak Intertoys De Ballon
Sportcentrum Santpoort
Stitchfield B.V.
Stomerij Wasserij Slenders
Tandartsenpraktijk W.L. Thieme
Tandheelkundig Centrum TCSD
Tekst in Zicht

Steengoede concerten
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 11 mei om 20.00 uur is de
bij pers en publiek zeer geliefde
Russisch-Nederlandse pianist
Alexander Drozdov in ’t Mosterdzaadje met een programma van Chopin en Rachmaninov,
componisten die voor de piano
meesterwerken achterlieten.
Op zondag 13 mei om 15.00 uur
is iedereen welkom op het muzikaal verjaardagsfeestje van Pim
(de man van ’t Mosterdzaadje)
Met de topfluitiste Dasha Beltiukova (zijn schoondochter) en
de meesterlijk pianist Vital Stahievitch belooft het veel goeds.
Op het programma Schubert,
Brahms, Tatakshivili, Beltiukov
én op speciaal verzoek van de

jarig: de sonate voor fluit en piano van Mel Bonis.
Op woensdag 16 mei om 20.00
uur hebben ze de eer het inmiddels wereldwijd beroemde
Praagse Bennewitz Kwartet in
’t Mosterdzaadje te mogen ontvangen. Hun concert bestaat uit
vier kwartetten van de Hongaarse componist Béla Bartók (18811945). Een concert om niet te
missen! Vandaar ook dat het als
extra concert hebben ingelast.’t
Mosterdzaadje, kerkweg 29, telefoonnummer 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.

Velserbroek - Vorige week
zondag werd voor het vierde
jaar een sportieve kleuterdag
georganiseerd voor alle kleuters en peuters van Turn Vereniging Santpoort. De leerkrachten Eline de Vries, Monique Haleber, Eline Vis, Deborah
Kamerbeek en Diane van Neste hadden gymzaal De Weid
omgetoverd tot een ware jungle.
Terwijl de kinderen binnen
druppelden, keken ze eerst
hun ogen uit. Het was duidelijk
dat ze er allemaal zin in hadden. De jungledag werd gestart met een junglechoreografie, aangeleerd door dansdocente Eline Vis. Daarna werden de kinderen in groepjes

verdeeld, om vervolgens verschillende activiteiten en spellen in de jungle uit te voeren.
Zo werd er geoefend met klimmen, trampoline springen, dansen, balanceren, kruipen en als
hoogtepunt mochten ze ook
nog een sprong in de valkuil
wagen. Om de jungle compleet
te maken konden de kinderen
geschminkt worden als tijger of
vlinder. De junglemiddag werd
afgesloten met een gezamenlijke dans voor de ouders door
alle kinderen. De kinderen gingen enthousiast en voldaan
naar huis. Het was een zeer geslaagde dag en de leiding van
TVS kijkt uit naar de kleuterdag
van volgend seizoen. Zie ook
www.tvs-online.nl.
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Toon Beijer full-time
hoofdtrainer Telstar VVNH
Velsen-Zuid - Toon Beijer,
momenteel technisch manager
bij Telstar 1963 NV, heeft overeenstemming bereikt met Telstar VVNH (Telstar vrouwen)
over een twee jarig contract,
met een optie voor een derde
jaar, als full-time hoofdtrainer
en technisch manager van de
Telstar vrouwen.
Pieter de Waard, algemeen directeur Telstar 1963 NV: ,,Ik
ben blij dat Toon betrokken
blijft bij Telstar, we hebben begin vorig seizoen als Telstar vol
voor de eredivisie vrouwen gekozen en dat de meiden nu een
vent als Toon als hoofdtrainer
hebben geeft aan dat wij dit serieus en op top niveau blijven
vervolgen.”
Nico Bleijendaal, voorzitter Telstar vrouwen: ,,Met het kunnen
aantrekken van een voetbaldier
als Toon Beijer zijn wij verguld,
het feit dat Toon met zijn kennis
en ervaring kiest voor de eredivisie vrouwen zegt iets over
de ontwikkelingen binnen de

hoogste divisie van de snelst
groeiende sport in Nederland.
Wij zijn blij dat wij dit zo vroeg
rond hebben kunnen maken
want het geeft ons de gelegenheid om onder leiding van Toon
te werken aan een verdere versterking van de staf en het elftal in aanloop naar het komend
seizoen. De doelstelling blijft
onverminderd meedoen om de
prijzen en met Toon als hoofdtrainer hebben we een flinke
stap in de realisering hiervan
gemaakt.”
Toon Beijer, ,,Ik heb een half
seizoen met deze selectie kunnen werken als interim trainer, de professionaliteit en de
wil om beter te worden binnen
deze groep geeft mij veel voldoening. Ook de ambitie die
ik zie binnen Telstar VVNH zie
spreekt mij aan. Ik heb ontzettend veel zin om dit de komende seizoenen te kunnen vervolgen en ik zie er naar uit om met
de Telstar vrouwen vol voor de
prijzen te gaan.”

Bevrijdingsrit
over het strand

Eigenwijs Musicalkids Velsen

Nick leert vliegen!
Velsen - Eigenwijs Musicalkids
Velsen is een musical vereniging
voor kinderen in de leeftijdscatagorie van 8 tot 18 jaar. Dit jaar
brengen zij Peter Pan. Het wereldberoemde verhaal over de
jongen die niet volwassen wil
worden en spannende avonturen beleeft in het land van Nooit.
Peter, gespeeld door Nick de
Krouw, kan behulp met elfenstof vliegen, maar hoe doe je dat
in de stadsschouwburg Velsen?
Gerhard Lindhout, hoofd decorbouwer bij Eigenwijs vertelt: ,,In
de stadsschouwburg hebben
wij te maken met allerlei veiligheidseisen. Je kunt iemand niet
zo maar aan een touw door de
lucht laten zweven. Wij hebben
hiervoor een ingenieus systeem

bedacht, waardoor Per Pan echt
kan vliegen. We moeten hiervoor met Nick nog wel oefenen.
Gelukkig heeft hij geen hoogtevrees!” Nick ziet het wel zitten, hij vertelt dat ze met de hele
groep nog hard oefenen om het
hele stuk zo goed in hun hoofd
te krijgen, dat ze zelf geloven in
het Land van Nooit te zijn. Gerhard wil niet het geheim van het
vliegen prijs geven, maar dat het
spectaculair wordt beloofd hij.
Wil u Peter Pan door de schouwburg zien vliegen? De voorstelling Peter Pan door Eigenwijs is
te zien op 11 en 12 mei in de
stadsschouwburg Velsen. Voor
kaarten kan men contact opnemen met de kassa van het
Stadsschouwburg: 0255–546146

Herdenking verzetsheld
Jan Bonekamp
35ste Vletterlieden
voetbaltoernooi
Velserbroek - Woensdag 9
mei wordt op Sportpark de
Hofgeest, bij VSV, het 35ste
Vletterlieden voetbaltoernooi
gehouden, aanvang 10.00 uur.
Alweer 35 jaar geleden kwamen Han Stoker, Co de Jongh
en Gerrit Schenk met het idee
een voetbaltoernooi te organiseren voor havengebonden
bedrijven. Het toernooi kreeg
de naam Leen Groen toernooi,
naar een alom gewaardeerde collega, die in 1983 overleed. Aanvankelijk waren er
zes deelnemende teams, tegenwoordig zijn het er tien.
De vorige twee toernooien zijn
gewonnen door C.E.B.O. En
hoewel er geen wisselbeker
meer is, zijn zij er toch op gebrand opnieuw te winnen. De
tien teams zijn ingedeeld in
twee poules. In poule A spe-

len: C.V.V. (Vletterlieden Velsen), Zeehaven IJmuiden, Politie Velsen 2, C.E.B.O. en Loodsen IJmond. In poule B: Politie
Velsen 1, K.R.V.E. (Vletterlieden
Rotterdam), Möhringer Liften,
Koperen Ploeg (Amsterdam)
en Brandweer Velsen.
De kruisfinales worden om
14.10 uur gespeeld. De finale en troostfinale zijn om 14.45
uur. De prijsuitreiking is om
16.30 uur. Aansluitend is er een
bingo.
Publiek is uiteraard van harte
welkom op de velden en in de
kantine van VSV. Er is een grote loterij met veel mooie prijzen. De traditionele hoofdprijs
is de minicruise naar Newcastle met DFDS. En voor de liefhebbers is het goed om te weten dat er weer de allerlekkerste verse vis is.

IJmuiden - Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidense verzet organiseert op vrijdag 4 mei, om
20.30 uur, de zesde bijeenkomst
om stil te staan bij het graf van
Jan Bonekamp op de Westerbegraafplaats in IJmuiden.
De herdenking van de IJmuidenaar Jan Bonekamp en de strijd
die hij met velen van zijn tijdgenoten voerde mag een bron
zijn van inspiratie in een tijd van
stormachtige politieke en economische ontwikkelingen. Van onverdraagzaamheid en intolerantie. Maar ook een tijd van strijdbare inzet van medewerkers in
de zorg en de schoonmaak voor

respect en solidariteit. Bij de 6e
herdenking spreekt de bekende IJmuidens schrijfster Conny
Braam.
Over Jan Bonekamp schrijft
Conny Braam: ,,Jan Bonekamp
behoorde tot de onverzettelijksten in de strijd tegen fascisme
en racisme tijdens de bezetting.
Op 21 juni 1944 stierf de IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar
oud, in handen van de Duitsers.’’
Evenals in voorgaande jaren ontvangen de bewoners uit de straten die in Velsen zijn vernoemd
naar verzetslieden elk een uitnodiging om met anderen stil te
staan bij de naamgever van hun
straat.

Stoomdag bij modelbouwvereniging Het Y
Velsen-Zuid - Zondag 13 mei
organiseert modelbouwvereniging Het Y in Spaarnwoude de
traditionele Stoomdag, waarop met modelstoomtrekkers en
modelstoomlocomotieven gereden wordt.
Kinderen kunnen met de
stoomtrein mee en voor de ou-

deren is dit een gelegenheid
om met de modelbouw kennis
te maken.
Deze open dag is van 10.00 tot
16.00 uur en vindt plaats op het
clubterrein aan de Genieweg
38A. Route R102, de route beschrijving is te vinden op www.
mbv-hety.nl.

IJmuiden - Halftracks, Scoutcars, Nekafs, Dikke Dafs, Jeeps
en zelfs een originele Harley
Davidson motorfiets uit 1942. Zo
maar een greep uit de lange rij
oude militaire voertuigen die op
zaterdag 5 mei over het strand
van IJmuiden naar Scheveningen rijden. Leden van ‘Keep
Them Rolling’ de organisatie die
deze oude voertuigen restaureert en onderhoudt, samen met
leden van ‘Kelly’s Heroes’ nemen deel aan de strandrit met
een rijke variatie voertuigen uit
de periode 1939 tot 1965. ‘Keep
Them Rolling’, die kreet was veel
te horen vanaf de invasie tot de
bevrijding. De geallieerden gebruikte de uitdrukking om de
voertuigen zo goed mogelijk te
onderhouden, te bevoorraden
en ze zo snel mogelijk naar het
front te laten rijden. Het was belangrijk dat ze bleven rijden. Het
is ook de perfecte naam voor de
in 1972 opgerichte organisatie
die de voertuigen rijdend houdt.
De club was vele keren bij de
herdenkingen in Normandië en
is elk jaar mede-verantwoordelijk voor het vervoer van de Veteranen bij de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Kelly’s Heroes is een vereniging uit
Zandvoort, bestaande uit leden
die in het bezit zijn van na-oorlogse voertuigen. Degenen die
in militaire dienst zijn geweest,
herkennen de meeste voertuigen vast nog wel. De deelnemers worden zaterdagochtend
5 mei vroeg met koffie en cake
welkom geheten in strandpaviljoen ‘De Zeepier’ in Seaport
Marina. Voor jong en oud is dat
dé gelegenheid om de voertuigen, een belangrijk stuk historie,
nog even van dichtbij te bekijken. Met militaire precisie start
om 09.00 uur de rit vanuit het
paviljoen en gaat de colonne het
strand op. Een uitdaging voor de
chauffeurs want het is niet bepaald gemakkelijk om met een
voertuig van bijna 70 jaar oud
door het zand te rijden. Over
het zand gaat het naar Noordwijk, waar tussen 11.15 en 12.15
uur een koffiestop is bij strandpaviljoen de Zeester. Uiteraard
kan niet exact worden bepaald
hoe laat de colonne aan komt,
dat bepaalt het strand. Is het
zand mul, dan hebben de voertuigen wat langer de tijd nodig.
Vanaf ongeveer 12.15 uur gaat
het verder richting Katwijk. Een
klein kwartiertje rijden. Daar
op het strand wordt de colonne opgewacht door re-enactors, die een staaltje van hun
kunnen zullen weggeven voor
het aanwezige publiek. Het vertrek is om 13.45 uur. Via Wassenaar (vanaf ongeveer 14.00 uur)
rijdt de colonne naar Scheveningen waar een stop gepland
is op het Noorderstrand. Daar
worden diverse festiviteiten georganiseerd rondom de Prinses
Irenebrigade, de bevrijders van
Den Haag.

Een stralende Koninginnedag!

Met een gratis oranjebittertje en lekkere hapjes werd
het heel gezellig in Santpoort-Zuid (Karin Dekkers)
Traditiegetrouw werd op het grote speelterrein bij de Aagtevonklaan in Driehuis de
bekende vrijmarkt georganiseerd. Aansluitend konden de kinderen deelnemen aan een
groot aantal Oud-Hollandse spelletjes (Joop Waijenberg)

Met het thema
Rare Haren konden
de scouts van St.
Radboud flink aan het
werk in SantpoortNoord (Karin Dekkers)

Door de Oranjevereniging Oud Velsen was ook dit jaar weer
een spannend festijn georganiseerd met als thema: ‘Cowboys en
Indianen’. De festiviteiten werden door burgemeester Frank
Weerwind officieel geopend (Joop Waijenberg)
In SantpoortNoord werd vanwege het prachtige
weer zelfs liggend
van het zonnetje
genoten (Karin
Dekkers)
In Velserbroek was veel
belangstelling voor de
springkussens (Karin
Dekkers)

Het bier smaakte goed op deze zonnige dag. Maar voor de kleintjes in
Driehuis was een glaasje fris minstens
zo lekker! (Friso Huizinga)

De vrijmarkt
aan de Lange
Nieuwstraat
was ongekend
druk. Het was
voetje voor
voetje schuifelen
langs de vele
kleedjes met
tweedehands
spullen (foto:
E.S. Berk)
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Seminar ‘Houd
topspelers in uw team’
Velsen - Onder de huidige economische omstandigheden staat
u er misschien niet bij stil, maar
de luxe positie van werkgevers
op de arbeidsmarkt kan snel veranderen als de economie weer
aantrekt. Bent u op dat moment
een aantrekkelijke werkgever
voor nieuwe werknemers? En
hoe goed bent u in staat uw medewerkers aan u te binden?
Op dinsdag 8 mei a.s. organiseert Businessclub Telstar een
bijzondere
ontbijtbijeenkomst
met als thema: ‘Houd topspelers
in uw team’. Als spreker is Brian
Farley uitgenodigd, de succesvolle honkbalcoach die vorig jaar
in Panama met het Nederlands
team wereldkampioen werd.
Dit was een ongekende prestatie, aangezien Oranje in de finale won van 25-voudig wereldkampioen Cuba. Brian Farley (foto) vertelt over hoe hij zijn spelers op dat moment motiveerde.
De bijeenkomst is niet alleen
gratis bij te wonen door leden
van Businessclub Telstar, maar
ook door klanten van de twee
sponsors van het seminar: De
Hooge Waerder Accountants Belastingadviseurs - Juristen en
Witteveen Kantoorinstallaties.
De aanwezigen worden vanaf 07.45 uur welkom geheten

met een luxe ontbijt. Rond 07.50
uur wordt het seminar geopend
door Rick Paardekooper, commercieel directeur van Witteveen
Kantoorinstallaties en bestuurslid van Businessclub Telstar, gevolgd door een korte inleiding
van Ilse Danhoff, manager HRM
bij De Hooge Waerder. De presentatie van honkbalcoach Brian Farley begint om 08.00 uur.
De bijeenkomst eindigt om 08.45
uur. Aanmelden kan door een email met uw gegevens te sturen
naar sgoeman@dehoogewaerder.nl.

Opzienbarende ontdekkingen

Cursus Basiskennis
Sterrenkunde
Regio - Dit najaar organiseert
de geheel uit vrijwilligers bestaande Stichting Volkssterrenwacht Copernicus weer een cursus ‘Basiskennis Sterrenkunde’.
De cursus is altijd zeer goed ontvangen door de vele cursisten
die deze cursus in de afgelopen
20 jaar hebben gevolgd.
Met de opzienbarende ontdekkingen van planeten rond andere sterren dan de zon is een
nieuw hoofdstuk geopend in de
kennis van het heelal en het eigen zonnestelsel. Aan de hand
van informatie opgedaan tijdens
de cursus ‘Basiskennis Sterrenkunde’ kunt u dit en ander
nieuws op het gebied van sterrenkunde en ruimtevaart wellicht
beter plaatsen.
De cursus is bedoeld voor een
algemeen geïnteresseerd publiek en vereist geen bijzondere voorkennis. Met deze cursus krijgen de deelnemers een
goed beeld van de sterrenkunde, waarin onder meer aandacht
wordt besteed aan de zon, maan
en planeten van het zonnestelsel, het ontstaan en de levensloop van sterren, de oerknal en
de ontwikkeling van het heelal.
De cursus bestaat uit tien lessen
en wordt op dinsdagavonden

gegeven tussen 20.00 en 22.00
uur op de locatie van de volkssterrenwacht: schuin achter het
bezoekerscentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg in Overveen.
De cursus begint na de zomer op
dinsdag 25 september. De kosten van de cursus bedragen 115
euro en zijn inclusief het geheel
in kleur verschenen boek ‘Kijk
op de Kosmos’ en een geplastificeerde draaibare sterrenkaart.
Meer informatie is te vinden op
www.sterrenwachtcopernicus.nl.
Voor het zich opgeven voor deze
cursus kunt u bellen naar 0235384656. Ook kunt u zich via email opgeven bij: f.j.albers@hccnet.nl of via www.sterrenwachtcopernicus.nl.
U kunt zich natuurlijk ook tijdens
de openingstijden van de sterrenwacht opgeven. De volkssterrenwacht is, met uitzondering
van de periode juni tot augustus, iedere vrijdagavond tussen
20.00 en 22.00 uur en elke eerste
zaterdag van de maand tussen
13.00 en 17.00 uur geopend voor
publiek. Bij helder weer kan men
door de telescoop kijken. Bij bewolkt weer is er een alternatief
programma. Daarnaast is er nog
veel te bekijken en te koop.

Bestemmingsplan voor
IJmuiden-West

Nieuw in IJmuiden
Europeflex uitzendbureau
IJmuiden- Sinds begin april is in
IJmuiden een nieuw uitzendbureau, Europeflex, geopend. Europeflex is een uitzendbureau
dat zich wil onderscheiden van
de reguliere bureaus die actief
zijn op de arbeidsmarkt.
Europeflex maakt deel uit van de
Europeflex Group, die zich bezig
houdt met projectondersteuning.
Met jarenlange leidinggevende ervaring in de technische industrie, zijn Erwin en Bernadette Oorthuis de Europeflex Group
begonnen. Bernadette is de drijvende spil van het uitzendbureau
Europeflex en Erwin houdt zich
bezig met projectondersteuning.
Maar waardoor onderscheidt Europeflex uitzendbureau zich van
andere bureaus? Erwin vertelt:
,,Door mijn ervaring als leidinggevende in de technische industrie heb ik veel te maken gehad
met ingeleend personeel. Wat wij
veel meemaakten was dat mensen vaak in de functies werkten
waar ze zich niet thuis voelden,
of de kennis ontbrak. Een constructiebankwerker is namelijk
geen steigerbouwer en iemand
die thuis wel eens gesleuteld
heeft aan zijn auto is nog geen
automonteur. Wij van Europeflex
willen kwaliteit leveren en geen
kwantiteit. Wij spreken ook niet
van uitzendkrachten maar van

flexwerkers. Dat zijn de mensen
die ons visitekaartje willen zijn
en onze gedachtengang kunnen overbrengen naar de opdrachtgevers. Wij kijken niet alleen naar de benodigde kennis van de flexwerker, maar ook
naar de karaktereigenschappen
die passen bij de opdrachtgever.
De Europeflex Group is uniek
in het bieden van een compleet
dienstenpakket, waar veiligheid,
kwaliteit, flexibiliteit en kennis
samengevoegd zijn. Meedenken
met de opdrachtgevers is van
cruciaal belang in deze tijd van
ondernemen en daarin onderscheiden wij ons met onder andere onze On-site Rental Store,
een unieke samenwerking tussen mens en materieel. Ook met
onze website www.europeflex.nl
onderscheiden wij ons. Men kan
zich niet inschrijven via onze site,
maar alleen via het kantoor aan
Zeeweg 218 in IJmuiden. Wij willen de mensen persoonlijk spreken en ze die persoonlijke aandacht geven die zij verdienen,
ongeacht leeftijd, opleidingniveau of vakgebied. Kort samengevat is de Europeflex Group een
verfrissende ervaring voor zowel
opdrachtgevers als voor onze
flexwerkers. U vindt Europeflex
Uitzendbureau aan Zeeweg 218
in IJmuiden.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Donderdag 10 mei
bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan de Lange
Nieuwstraat 469. De hele dag
zal deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en uitleg gegeven over
de werking van de Vibrionveer,
een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de klassieke
steunzool, die vaak hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een
verende werking en activeert de
spieren en de bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit
voorkomt vermoeidheid en pijn-

lijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten zijn enthousiast over de Vibrionveer. De stand
van de voet en de holling van de
voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet wordt ondersteund
en de voet kan weer op natuurlijke wijze afrollen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren
over deze Zweedse uitvinding.
Dit is geheel gratis, wel graag
van tevoren een afspraak maken. Leemans is telefonisch beschikbaar op telefoonnummer
0255-511117.

IJmuiden - IJmuiden-West
krijgt één bestemmingsplan.
De contouren van het gebied
lopen langs het Noordzeekanaal en de havens naar Zeeen Duinwijk en terug tot en met
het Moerbergplantsoen. In het
nieuwe bestemmingsplan worden zaken geactualiseerd. Het
plan moet 1 juli 2013 klaar zijn.
Bebouwing, wegen, bestemmingen en beleidsplannen
worden vastgelegd in het plan.
Zover bekend worden nieuwe ontwikkelingen in dit plan
meegenomen. Dat zijn gymzaal Wouwenkoplaan, sporthaal Zeewijk, nieuwe gebouwen voor scholen Zandloper
en Klipper, nieuwbouw keetberglaan, woningbouwlocaties
Orionflat (aanpassing) en Hazevlak en uitbreiding van winkelcentrum Zeewijk, een winkelgalerij aan Eenhoornstraat
139-169.
Ook is er sprake van een functiewijziging naar wonen en bedrijven voor Reamurstraat 1-5.
Daarbij kan het zijn dat bepaalde ontwikkelingen niet uitgebreid worden genoemd omdat ze zijn opgenomen in een
ander plan, zoals Masterplan
Zeewijk. Het plan schept ook
mogelijkheden voor horeca in
winkels. Deze mogelijkheid zal
later ook worden gecreeerd
voor andere gebieden in Velsen. (Karin Dekkers)

Dierenwelzijn
Velsen - Velsen Lokaal vindt
dat wethouder Westerman veel
te lang heeft gedaan over de
nieuwe nota Dierenwelzijnsbeleid.
De wethouder kwam een jaar
geleden met een nota, maar
de gemeenteraad vond toen
een aantal zaken niet kloppen. Daarom werd met spoed
om een nieuwe nota gevraagd.
Inmiddels, een jaar later, is die
nota er. Deze nota regelt het
welzijn van alle dieren in Velsen, van in het wild levende
dieren, tot huisdieren, vee en
zelfs circusdieren die hier tijdelijk verblijven.
Het is een gemeentelijke taak
om te zorgen voor dode en gewonde dieren of dieren zonder
baasje. Deze taken worden uitgevoerd door onder meer de
Dierenambulance en het Kerbert Dierentehuis.
Vorig jaar bleek dat de jaarlijkse subsidie die instanties ontvingen niet voldoende was. In
de nieuwe nota zijn de vergoedingen voor deze instanties geregeld. De vragen die fracties
hadden werden volgens Velsen
Lokaal niet afdoende beantwoord door wethouder Westerman. De nota wordt over twee
jaar geëvalueerd.
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‘Er ligt teveel op zolder’

Alzheimer
Café: Als
thuiswonen
niet meer gaat
IJmuiden - Op dinsdag 8 mei
is er een Alzheimer Café in
IJmuiden en het thema waarover gesproken wordt is ‘Als
thuis wonen niet meer gaat’.
Wie te maken heeft met Alzheimer in zijn directie omgeving
komt voor een moeilijke beslissing en overweging te staan:
‘Kan ik de zorg met hulp thuis
zelf nog aan óf moet degene
met dementie ergens anders
wonen?’ Aangeraden wordt deze beslissing nooit alleen te nemen. Overweeg het samen met
een hulpverlener en de betrokkenen.
Er zijn diverse woonmogelijkheden voor mensen met dementie waar men kan kijken. In
het Café wordt een medewerker van het Dementieonderzoek- en casemanagementeam
geïnterviewd over deze beslissing en wat de mogelijkheden
in deze regio zijn.
Wie wil komen, maar geen vervoer heeft of het bezoek liever
niet aan familie of vrienden wil
vertellen, kan contact opnemen
via 06-29507734.
Meer weten over dit onderwerp? Ga naar het Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein
16 in IJmuiden. Het programma
start om 19.30 uur en duurt tot
21.00 uur. Iedereen is welkom.
De toegang én het eerste kopje
koffie zijn gratis.
Aanmelding vooraf is niet nodig. Werkgroep Alzheimercafé is overdag bereikbaar via 0633631872.

Verzamelbeurs biedt
gratis taxaties in Haarlem

Mata Computers voor
particulier en bedrijf
Regio - Mata Computers is een
veelzijdig bedrijf op het gebied
van computers en technologie.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen er terecht voor computers, laptops, tablets, printers,
onderdelen, accessoires, reparatie, installatie en netwerken. Mata Computers is te vinden aan
Wijkerstraatweg 173a in Velsen-Noord en elk weekeinde op
de Bazaar. Daar hebben zij een
nieuwe plek gekregen. Vanaf heden zijn zij te vinden in de Chinese Hal bij kraamnummer 561563.
In de winkels bieden zij deskundigheid en goede service
op computergebied en netwerken. Er zijn uiteraard laptops,
tablets en pc’s kant en klaar te
koop, maar men kan ook een pc
zelf samenstellen met componenten die aansluiten op het gebruik. Daarbij kan men desgewenst uiteraard op deskundige
wijze worden geadviseerd. Een
gamer stelt immers andere eisen

aan een pc dan een zakelijk gebruiker en het is handig om de
pc daarop af te stemmen. Verder zijn er bij Mata Computers
veel accessoires en onderdelen
te koop, van snoeren tot muizen. Bovendien inktpatronen en
cartridges van de originele merken of imitaties in vele soorten.
Wie een computer of laptop
koopt kan deze desgewenst laten installeren. Ook het aanleggen van draadloos internet, bij
de particulier, is een mogelijkheid en kost slechts 35 euro. Alle merken computers, laptops en
tablets kunnen binnen korte termijn worden gerepareerd.
Ook bedrijven kunnen terecht bij
Mata Computers, voor aankoop,
aanleg van netwerken en reparatie. Sinds kort verkoopt Mata
Computers bovendien telefoonaccessoires als hoesjes, opladers en handsfreesystemen. Mata Computers is telefonisch bereikbaar via 0251-292826 of 0624545587.

Sociale Zaken wél op orde
Velsen - In reactie op een
serie columns in de IJmuider Courant laat het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen weten dat het beleid en functioneren wel op
orde is.
In de columns zouden fictie en feiten door elkaar lopen. In de columns werd een
beeld geschetst van het functioneren van de afdeling sociale zaken die geen recht doet
aan de werkelijkheid. Het college is van mening is dat deze afdeling goed functioneert,
zelfs beter dan vergelijkbare
gemeenten in het land.
Inwoners van Velsen aan het
werk helpen is een belangrijke
opdracht voor het college. Het
doel is om mensen perspectief
te geven en hen in staat te stellen zelf in hun bestaan te voorzien. Daarbij speelt de eigen
verantwoordelijkheid van de

belanghebbende een grote rol.
Bijstand is slechts een springplank naar werk en alleen bedoeld voor hen die het echt nodig hebben.
Misbruik van bijstandsgelden
wordt dan ook krachtig bestreden. Het college is van mening
dat fraude met uitkeringen het
maatschappelijk
draagvlak
voor de sociale wetgeving ondermijnt. Daarom is een aantal preventieve en repressieve
maatregelen ontwikkeld. Het
voorkomen van fraude heeft
voor het college absolute prioriteit. Dat gebeurt met strenge controle aan de poort en actieve voorlichting over rechten
en plichten. De gemeenteraad
wordt jaarlijks geïnformeerd
over de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid in Velsen middels een verslag Werk en Inkomen.
In vergelijking met een gemiddelde gemeente in Neder-

land scoort Velsen goed. In totaal ontvangen op dit moment
in Velsen ruim 1.000 personen
een uitkering. Afgezet tegen
het inwonertal van Velsen is dit
ongeveer 1,5 %. In de buurgemeenten (bijvoorbeeld Haarlem en Beverwijk) is dit 1,8 %
en gemiddeld in Nederland is
het percentage 1,9 %.
Op het gebied van fraudebestrijding hanteert Divosa/Stimulansz (vereniging van managers van sociale diensten)
de volgende stelregel: veel
aangiftes en een laag totaalbedrag aan terugvordering betekent dat een gemeente zeer
alert is op fraude. Kijkend naar
de norm van Divosa/Stimulansz valt vast te stellen dat
Velsen relatief lage fraudebedragen heeft en een relatief
hoge hoeveelheid geconstateerde fraudegevallen. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat Velsen de fraudebestrijding
goed op orde heeft.

Regio - Zondag 6 mei van 10.00
tot 16.00 uur houdt de Muntenen Postzegel Organisatie weer
een verzamelbeurs met gratis
taxaties in bij Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2.
Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen– en buitenland aangeboden. Er zijn munten
vanaf de Grieks/Romeinse periode tot en met de nieuwste euro’s. Postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten
in alle soorten en maten.
Al eens een munt van 2000 jaar
oud in handen gehad? Wie kent
het bankbiljet ‘Tientje van Lief-

tinck’ nog? Misdrukken van
munten en postzegels kunnen
veel geld waard zijn. Tevens kan
men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude
ansichtkaarten gratis laten taxeren. Het motto daarbij is ‘Er ligt
teveel op zolder’.
In elke keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen. Neem
de spullen mee en wie weet
is het een kostbaar stuk! Deze beurs biedt gratis taxatie van
munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten.
Zondag 6 mei van 10.00 tot 16.00
uur. Inlichtingen: 030-6063944
of www.mpo.nl.

Speciale luxe en toch voordelig

Mazda2 en Mazda5 bij
Mazda RC Velserbroek
Velserbroek - De vakantie is in
aantocht. Brandmanager Hans
Touw van Mazda RC vertelt dat het
automerk twee speciale versies op
de markt brengt die beide een extra luxe uitrusting hebben en een
belangrijke meerwaarde voor de
klant bieden, zonder dat daar veel
voor betaald hoeft te worden. Volgens Touw betekent dit een besparing op het vakantiebudget!
De Mazda2 Navigator GT heeft
onder meer een geïntegreerd navigatiesysteem en is de auto met
nog een aantal andere opties
slechts 200 euro duurder dan de
TS+ waarop deze speciale versie is gebaseerd. Het model is tevens beschikbaar als BiFuel, die
tot 2014 nog wegenbelastingvrij te
rijden is. De Mazda5 Executive GT
is gebaseerd op de meest luxe versie, de GT-M, maar is daar bovenop standaard voorzien van lederen
bekleding tegen een meerprijs van
slechts 430 euro.
De Mazda2 Navigator GT is afgeleid van de 5-deurs TS+ versie
en is beschikbaar met een 1.3 liter benzinemotor met 62 kW/84
pk. Het uiterlijk van dit speciale
model verraadt in één oogopslag
zijn sportieve karakter. De unieke lichtmetalen 16-inch velgen
met gunmetal finish en de GT-M
dakspoiler benadrukken de dynamiek van de Mazda2. Het sportieve GT-M interieur en de bekleding
inclusief stoelverwarming bevestigen dit beeld, mede door het lederen stuurwiel en dito pookknop.
De Navigator GT is standaard
voorzien van een geïntegreerd navigatiesysteem op basis van TomTom software.
Het model is ook beschikbaar als
BiFuel, met dezelfde benzinemotor en een af-fabriek LPG-G3-installatie, waarvan de tank is weggewerkt onder de laadvloer van
de kofferruimte. Dat betekent een

volle tank LPG voor 20,-, met de
huidige hoge benzineprijs extra
rendabel. En wegenbelastingvrij
rijden tot 2014. Ook daarna blijft
de Mazda2 Navigator GT BiFuel
interessant, want de jaarlijkse wegenbelasting bedraagt dan 384,-,
minder dan voor een even zware
dieselauto aldus Touw.
De Mazda2 Navigator GT is er in
vier kleuren, Brilliant Black, Crystal
White Pearl Mica, Aluminium Metallic en de voor dit model unieke
kleur Dolphin Grey. De prijs van de
benzineversie is 15.440,-, de BiFuel kost 16.190,-. De auto staat vanaf begin mei bij Mazda RC in Velserbroek in de showroom.
Ook de Mazda5 is vanaf nu leverbaar in een extra luxe uitvoering, de Executive GT. Gebaseerd
op de meest luxe uitvoering, de
GT-M, biedt de Executive GT standaard lederen stoelbekleding,
daar waar het leer al aanwezig
was op het stuurwiel en de pookknop. Daarmee wordt deze veelzijdige gezinsauto met 7 zitplaatsen, het flexibele Karakuri-stoelsysteem en de alom geprezen handige schuifdeuren nog completer.
De sportiviteit uit zich in lichtmetalen 17-inch velgen, een dakspoiler, sideskirts, sportgrille, privacy glass en Xenon koplampen.
Dit alles wordt gecombineerd met
een brede luxe- en comfortuitrusting, waaronder stoelverwarming
vóór, climate control, bluetooth,
cruise control, Mazda-audio met
6-CD wisselaar en parkeersensoren achter.
De Mazda5 Executive GT met 2.0
liter benzinemotor met 110 kW /
150 pk en handgeschakelde zesversnellingsbak is er in diverse
kleuren zoals Brilliant Black, Aluminium en Pearlwhite.
Hans Touw nodigt u graag uit in de
gezellige showroom aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek.
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Inspraakronde
IJmuiderstraatweg en
Julianakade

Stadsschouwburg Velsen

IJmuiden - De IJmuiderstraatweg en Julianakade worden in
2013 opnieuw ingericht. Beide wegen krijgen de functie gebiedsontsluitingsweg, waar 50
km per uur mag worden gereden. Beide wegen krijgen een
inrichting met asfalt en een vrijliggend tweerichtingen fietspad. Waar mogelijk kan men aan
twee zijden parkeren. In deze
uitvoering zou optimaal worden
voldaan aan eisen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid. Omwonenden en
belangstellenden kunnen tot en
met 25 mei de plannen inkijkjen
op het stadhuis.

Velsen - Het Noord Nederlands
Toneel (NNT) is een van de grote landelijke theatergezelschappen en heeft als thuisbasis Theater de Machinefabriek in Groningen. Naast het formidabele spel
vallen de voorstellingen van het
Noord Nederlands Toneel ook altijd op door het bijzondere decor. Op dinsdag 15 mei (20.15
uur) komt het gezelschap naar de
Stadsschouwburg Velsen met hun
veel geprezen productie ‘Hamlet’. In deze voorstelling blijft het
NNT trouw aan Shakespeare’s rijke tekst over wraak en rechtvaardigheid, loyaliteit en verraad, maar
bovenal over de liefde. Liefde in
tijden van paranoia, waarin twee
jonge mensen – prins Hamlet en
zijn geliefde Ophelia – bekneld raken in een hachelijke situatie.
‘Hamlet’ is een van de meest gespeelde en geliefde toneelstukken. Het Noord Nederlands Toneel
blijft trouw aan Shakespeare’s rijke tekst over wraak en rechtvaardigheid, loyaliteit en verraad, ambitie en het noodlot, maar bovenal
de liefde. Zoals eerder in spraakmakende voorstellingen vermengen makers Ko van den Bosch
en Ola Mafaalani in deze ‘Hamlet’
klassieke teksten met echte verhalen en geobserveerde situaties.
In deze voorstelling zijn dat verhalen uit psychiatrische klinieken.
In ‘Hamlet’ raken twee jonge mensen – prins Hamlet en zijn geliefde
Ophelia – bekneld in een hachelijke situatie. Angst en wantrouwen
regeren in het paleis waar Hamlet’s oom Claudius zijn eigen broer
doodt en na deze gruweldaad
diens weduwe Gertrude trouwt.
Hij kaapt koningin en koninkrijk.
Hamlet wil als een rechtvaardige held de dood van zijn vader
wreken en vermoordt in een fataal ongeluk raadsheer Polonius.

Dikke 8 voor
Klant Contact
Centrum
Velsen - Publiekszaken van de
gemeente Velsen heeft een enquete uitgevoerd naar hoe klanten de dienstverlening in het
stadhuis en de telefonische
dienstverlening bij het Klant
Contact Centrum ervaren. Daarbij ging het om het laatste gesprek of contact in het stadhuis.
Klanten gaven gemiddeld een
8,3 en als totaal oordeel zelfs
een 8,5 voor de dienstverlening.
Daarmee scoort Velsen goed,
want het landelijk gemiddeld ligt
tussen 7,5 en 7,8 punten. Verbeterpunten zijn er nog wel op het
gebied van openingstijden en
zitplaatsen in het stadhuis. Ook
wil men graag dat het mogelijk
wordt een afspraak te maken via
de website.

‘Calender
Girls’ sluit
toernee af
in Velsen
Velsen - Op zaterdag 19 mei
(20.15 uur) trekken in de grootschalige, hilarische komedie ‘Calendar Girls’ zeven vriendinnen
van middelbare leeftijd op een
dag hun kleren uit om te poseren voor een bijna niks verhullende naaktkalender. Dat is wel
even wat anders dan een saaie
kalender met alleen maar brave dier- en landschapsplaatjes.
Aanleiding voor deze ongebruikelijke ‘goede doelen actie’ is het
overlijden van de man van één
van de vriendinnen, die aan leukemie is gestorven. De voorstelling in de Stadsschouwburg Velsen is de laatste van een succesvolle Nederlandse tournee. Prijs:
vanaf 35,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Noord Nederlands
toneel brengt ‘Hamlet’

Eigenwijze kleutermusical
‘Knofje’ in Schouwburg
Velsen - Op woensdag 16 mei
(14.00 uur) kan iedereen vanaf 3
jaar in de Stadsschouwburg Velsen genieten van de eigenwijze
kleutermusical ‘Knofje’.
Knofje is op de televisie uitgegroeid tot een echte kleuterheldin en haar verhalen zijn vaak
(voor)gelezen, maar op geen
plek is zij leuker dan in de spotlights van het theater. ‘Knofje de
musical’ is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Burny
Bos en op de televisieserie met
Yvon Jaspers.
Knofje is een meisje van viereneenhalf. Eigenlijk heet ze Jacqueline, maar niemand noemt
haar zo. Samen met haar vader,
moeder, oma Gooi en haar vriendinnetje Kees beleeft Knofje al-

lerlei kleine avonturen. Pannenkoeken bakken, logeerpartijtjes
met Kees, prinses in een groot
kasteel of leeuwentemmer in het
circus, Knofje maakt het allemaal
mee. En nu krijgt ze er zelfs een
broertje of een zusje bij. Knofje
wordt groot, maar is dat wel zo
leuk?
Theatergroep POP vormt een bijzondere combinatie van theatermakers, zangeressen en spelers en maakt mooie, toegankelijke en betaalbare musicals voor
het hele gezin. Prijs: tot en met
12 jaar vanaf 11,50 euro (inclusief ijsjes). Vanaf 12 jaar vanaf
13 euro.
Info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.
(foto: Bartel Meyburg)

Open dag Forteiland
IJmuiden - Zondag 6 mei stellen de gidsen en vrijwilligers
u weer in de gelegenheid om
het Forteiland te bezoeken. Deze keer geen re-enactment,
geen Nederlands verzet of Duitse kampementen. Ook geen bezoek van een Luitenant-generaal.
Deze zondag kunt u genieten
van een twee uur durende rondleiding in en rond het 19e eeuwse fort. Dwalend door de gangen en vele ruimtes, onder leiding van een deskundige gids,
beleeft u de historie van dit militaire verdedigingswerk.
Het fort werd gebouwd in het
kader van de Stelling van Amsterdam en 42 forten moesten in
tijd van nood de hoofdstad verdedigen. De gebieden tussen de
forten zouden worden geïnundeerd, om te voorkomen dat de
vijand zou doorstoten. Maar tijdens het bouwen van de verdedigingswerken begon het vliegtuig aan een opmars en eigenlijk
is op dat moment de bouw van
de stelling achterhaald. Het Fort
IJmuiden had als speciale taak
de verdediging van de monding
van het Noordzeekanaal. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het fort gebruikt
om te slapen en te verpozen. Zij
hebben een veelvoud aan bunkers, onderkomens en loopgra-

ven op het eiland gebouwd. Er
zijn zelfs een aantal bunkers
neergezet in de droge gracht,
met een rechtstreekse verbinding naar het fort.
Zo zijn twee periodes van geschiedenis met elkaar verweven
en dat is uniek.
Aan de westkant van het eiland
zijn momenteel enorme aantallen meeuwen aan het nestelen. Het zijn beschermde vogels
en dit terrein mag dan ook niet
worden betreden.
Het is een lust voor het oog om
deze dieren bezig te zien. Vanaf het hoge uitkijkplatform kunt
u dit schouwspel rustig en veilig bekijken.
Natuurlijk is er gelegenheid voor
een hapje en een drankje. De
catering wordt verzorgd door
vrijwilligers van “Vrienden van
het Forteiland”. In de koepelzaal
van het fort worden ook diverse posters en boekjes over het
fort en zijn geschiedenis te koop
aangeboden.
Het vertrek vanaf het eiland met
de rondvaartboot is om 13.15
uur, 15.15 uur of de laatste afvaart om 17.15 uur. De afvaarten
naar het eiland vanaf de Kop van
de Haven met de rondvaartboot
Koningin Emma zijn om 11.00
uur, 12.45 uur en 15.10 uur.
Reservering: 0255-511676. Zie
ook www.fortijmuiden.nl.

Niet veel later blijkt Hamlet’s geliefde Ophelia te zijn verdronken.
Een ongeluk? Opzet? Hamlet lijkt
steeds krankzinniger te worden.
Of speelt hij een even geraffineerd
als duivels spel en veinst hij gekte om het onrecht in het paleis te
ontmaskeren? Wie is waanzinnig
en wie is normaal?
Ko van den Bosch (1958) is vooral bekend als voorman van de
roemruchte theatergroep Alex
d’Electrique. Een groep die naam
maakte met voorstellingen vol visuele slapstick en grof materieel
geweld.
Maar Van den Bosch laat zijn stem
ook steeds vaker horen buiten de
groep om. Als toneelschrijver leverde hij al meerdere bijzondere
teksten af. Van den Bosch maakt
deel uit van het artistieke team
van het Noord Nederlands Toneel.
Voor ‘Hamlet’ maakte hij het licht
en decor en paste hij enkele teksten ‘Boschiaans’ aan. Prijs: vanaf
21,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789. (foto: Reyer Boxem)

Winnaar dichtwedstrijd
‘Dichter bij 4 mei’ bekend
IJmuiden - Vrijdag 27 april heeft
Gerard van Broekhuijsen van het
Comité 4 en 5 mei Velsen in het
Vellesan College de winnaar bekendgemaakt van de dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. In onze gemeente wordt elk
jaar getracht een aantal middelbare scholieren te laten deelnemen aan de Velsense versie van
het dichtproject ‘Dichter bij 4
mei’. Dit is een jaarlijks initiatief
van de bibliotheek Velsen, samen
met het Comité 4 en 5 mei Velsen.
Dit jaar heeft een klas van het
Vellesan College deelgenomen
aan een workshop dichten, gegeven door Joris Komen van de bibliotheek Velsen. Dit heeft geresulteerd in een aantal gedichten.
Deze zijn door een jury bestaan-

de uit: Jantje Bosch (stadsdichter van Velsen 2010), Joris Brussel (stadsdichter van 2008), burgemeester F.M. Weerwind, Martin
Noorman en Gerard van Broekhuijsen, beiden van het Comité 4 en 5 mei Velsen beoordeeld.
Zij waren onder de indruk van de
inzendingen van klas 1b van het
Vellesan College: ,,Diverse inzenders hebben zich beperkt tot een
feitelijke opsomming van gebeurtenissen, maar de prijswinnaars
zijn bezig geweest met het thema
Vrijheid geef je door en hun persoonlijke beleving daarvan.”
De winnares Tess van Dooijeweerd is uitgenodigd om haar
gedicht voor te dragen tijdens
de herdenkingsbijeenkomst op 4
mei om 18.00 uur in de Burgerzaal van Stadhuis Velsen.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Opening
foto-expositie
Aviva Bing
De Koe – In het kader van het project ‘tussen kunst en koe’ in Jongerencentrum de Koe zal op donderdag 10 mei de tweede expositie geopend worden. Deze keer
is het een foto-expositie van Aviva Bing. Aviva is 16 jaar en woont
in Heilo. Ze heeft onlangs een prijs
gewonnen met haar foto’s bij de
kunstbende. Van 10 tot 17 mei zullen in de Koe verschillende foto’s
van haar te zien zijn. Op 10 mei is
de officiële opening om 19.30 uur.
Natuurlijk met een hapje en een
drankje. Je bent van harte welkom.
Meer weten? Bel 023-5491817.

Maatjesproject
Velsen
Welzijn Velsen – Een maatje
voor iemand zijn, kan voor zowel de deelnemer als de vrijwilliger heel veel betekenen. Enthousiasme en zich willen inzetten voor mensen met een beperking zijn hierbij de sleutelwoorden. Een koppel (een maatje en
deelnemers) onderneemt eenmaal per 14 dagen een samen
afgesproken activiteit. Het Maatjesproject in de gemeente Velsen
wordt verzorgd door Stichting
Welzijn Beverwijk onder auspicien van Stichting Welzijn Velsen.
Meer weten? Bel Welzijn Beverwijk 0251-300300 of email maatjesproject@welzijnswb.nl.

Linnaeushof
De Mel - Wil jij ook een hele
middag lekker spelen in Europa
’s grootste speeltuin, ga dan gezellig mee met Buurtcentrum de
Mel. In samenwerking met Stichting Vrienden van Velsen-Noord
en Buurtsport gaan we woensdag 30 mei naar het Linnaeushof, voor alle leeftijden zijn er
speeltoestellen: je kunt je uitleven op de skiswing, in de speelsportief-hoek met de klimwand,
skaterail en bij warm weer bij
de spetterende waterspeeltoestellen en nog veel meer attracties. Bij wat slechter weer kun
je ook binnen spelen. Verzamelen bij de Mel (ingang van Diepenstraat) om 12.50 uur. Vertrek om 13.00 uur en terugkomst
18.00 uur. De kosten zijn 10 euro inclusief entree, busreis, drinken en ijsje. Kinderen van 6 t/m
8 jaar kunnen zich inschrijven tot
23 mei bij Buurtcentrum de Mel.
Meer weten? Bel: 0251-210050.
Je moet wel lid zijn van de Stichting Vrienden van Velsen-Noord.

Avond-4-daagse

Koffie Totaal Velsen-Noord
Velsen-Noord – Woensdag 9
mei staan de enthousiaste vrijwilligers van Buurtcentrum de Mel in
de wijk klaar met koffie en broodjes om buurtbewoners te verwelkomen voor Koffie-Totaal. KoffieTotaal is een initiatief van Stichting Welzijn Velsen om buurtbewoners kennis te laten maken
met elkaar. Onder het genot van
gratis koffie/thee met een broodje leer je elkaar kennen en wordt
het makkelijker om later iets aan
elkaar te vragen. Kinderen zijn
ook van harte welkom, de buurt-

sporter staat klaar om een balletje met hen te trappen. Koffie-Totaal wordt tijdens de zomerperiode om de week georganiseerd, de
planning van Koffie Totaal is in te
zien bij Buurtcentrum de Mel (nu
gevestigd in De Schulpen), de
volgende bijeenkomst is 9 mei op
het Breesaperhof.
Koffie Totaal is één van de projecten van Velsen-Noord Totaal, het initiatief om de leefbaarheid in Velsen-Noord een positieve impuls te geven. Inmiddels is
het tweede initiatief Totaal Jezelf

ook ingediend en door twee fondsen gehonoreerd, waardoor een
start gemaakt kan worden. In Totaal Jezelf worden werklozen inwoners “brigadier”. Zij gaan mensen in hun eigen omgeving werven activeren om deel te nemen
aan initiatieven, zoals bijvoorbeeld een klusdienst.
De brigadiers doen hiermee
werkgevers en sociale vaardigheden op en krijgen extra trainingen
waardoor ze beter beslagen ten
ijs komen op de arbeidsmarkt. Het
mes snijdt dus aan twee kanten.

Doorstart voor De Veste
Welzijn Velserbroek - Sinds 1
januari 2012 bestaat Buurthuis
de Veste niet meer. Dat maakt
van ons, Thea en Janneke, dat
wij een uniek project hebben
en welzijnswerk in de wijk verrichten zonder dat daar een
buurthuis aan gekoppeld is.
Voor de goede orde, alle bestaande activiteiten gaan gewoon door, daarvoor worden

apart ruimtes gehuurd. In de
loop van de tijd bleek dat de
naam buurthuis De Veste, vermeld op ons briefpapier en in
ons email adres, verwarring
veroorzaakte. Daarom hebben
wij besloten om (in overleg) een
naamswijziging door te voeren.
De gekozen naam is: Stichting
Welzijn Velsen afdeling Velserbroek kortweg: Welzijn Velser-

broek. Deze naam gebruiken
wij aan de telefoon en sinds
kort ook in ons email adres; info@welzijnvelserbroek.nl. Wij
willen u vragen om voortaan dit
email adres te gebruiken.
Locatie: Het Polderhuis, telefoonnummer 023-5388830. Wij
zijn op maandag tot en met
donderdag te bereiken van 9.00
tot 13.00 uur.

Met De Mel naar
Libelle Zomerweek

De Mel - Vrijdag 11 mei gaat
Buurtcentrum de Mel met de
bus van de Stichting Vrienden
van Velsen-Noord naar de Libelle Zomerweek in Almere (Almeerderstrand).
We gaan op reis naar het Verre
Oosten want het thema dit jaar
is: China Town. Lekker shoppen,
zingen, dansen, workshops doen

en vooral veel genieten. Er treden verschillende artiesten op
onder andere Frederique Spigt
en Raffaëla, u kunt de heerlijkste hapjes proeven en veel nieuwe producten proberen, er zijn
modeshows en u kunt Libelle
columnisten en schrijvers ontmoeten.
De kosten voor dit uitstapje zijn

15 euro, inclusief busreis en entree (u moet wel lid zijn van de
Stichting Vrienden van VelsenNoord).
We vertrekken vanaf De Schulpen om 09.30 uur en zijn terug
om 17.00 uur. U kunt zich opgeven bij Buurtcentrum de Mel: Lydia Moreira of Jopie Hanssen.
Meer weten? Bel: 0251-210050.

De Mel - Op maandag 14 mei
start de inschrijving voor de
avond-4-daagse die dit jaar van
maandag 11 juni t/m donderdag 14 juni wordt gehouden.
Inschrijven kan op de tijdelijke locatie van Buurtcentrum de
Mel in De Schulpen (aan de
van Diepenstraat, de ingang is
via de parkeerplaats). De kosten bedragen 4 euro per persoon. Tevens kan men een consumptiekaart aanschaffen voor
de 4 avonden, hiervoor krijgt
men iedere avond koffie of limonade en een versnapering.
Inschrijven kan iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.30 uur,
de laatste gelegenheid tot inschrijven is op maandag 11 juni
tot 17.30 uur. Meer weten? Bel
0251-210050.

Kramen
thuismarkt
De Mel – Zaterdag 16 juni
wordt de jaarlijkse thuismarkt
in Velsen-Noord door Buurtcentrum de Mel in samenwerking met Stichting Vrienden van Velsen-Noord georganiseerd. Een onderdeel van
de thuismarkt is de kramenmarkt. Particulieren kunnen
een kraampje reserveren voor
22,50 euro (excl. 10 euro borg).
Het reserveren en uitkiezen van
een kraam kan in De Mel (in
De Schulpen) tijdens kantooruren. Meer weten? Bel 0251210050.

Workshop
Zoet en Hartig
De Dwarsligger - Wat gaan
we doen? Zoete taartjes of
hartige hapjes bakken en mee
naar huis nemen in je eigen
bakje om te smullen! De laatste les wordt De Dwarsligger
omgetoverd tot restaurant en
koken kinderen voor de ouders/verzorger een drie gangen maaltijd. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen deelnemen. Meer weten? Bel 0255
-512725 of www.bcdedwarsligger.nl.

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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Het leven is…
U kent ze vast wel, de uitdrukkingen over geld en gezondheid. ‘Geld maakt niet gelukkig’
of ‘Gezondheid is niet te koop’.
Het wordt vaak ter kennisgeving
aangenomen en iedereen gaat
weer door met zijn of haar leven.
Totdat er iets gebeurt waardoor
de waarheid van die uitdrukkingen pijnlijk duidelijk wordt.
Als Accountmanager Private
Banking praat ik vaak met mensen over de risicomomenten
in het leven. Denk daarbij aan
pensionering, overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Pensionering komt niet als
een verrassing, maar de andere situaties kunnen je zomaar
overkomen.
En dan? In de praktijk merk ik
dat de noodzaak van het verzekeren van het inkomensrisico bij overlijden wel ingezien
wordt. De kans op inkomensterugval bij werkloosheid wordt
vaak weggewuifd. Als dat al gebeurt is een andere baan zo gevonden… Of toch niet?
Onlangs sprak ik met iemand
over de financiële gevolgen van
arbeidsongeschiktheid. ‘Ach, als
ik mijn mond maar heb, dan kan
ik gewoon nog een goed inkomen verdienen.’ Maar wat nu als
praten niet goed meer gaat? De
voorzieningen vanuit de overheid worden steeds minder. Niet
elke werkgever biedt een voldoende aanvullende arbeidson-

geschiktheidsverzekering aan.
En dat is vaak niet bekend bij de
werknemers.
Het is goed om eens stil te staan
bij de financiële gevolgen van
onverwachte gebeurtenissen in
het leven. Hoe ziet het financiele plaatje eruit? Laat in tijden
van zorgen de financiële zorg de
minste zijn. Het leven is immers
wat je gebeurt terwijl je andere
plannen maakt.
Wilt u weten hoe de Rabobank
u kan helpen inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie?
Bel dan eens voor een afspraak
met een van onze adviseurs. Wij
staan u graag te woord.
Annelies Ruiterkamp-Bekman
Accountmanager Private Banking Rabobank Velsen en Omstreken

Busman geopend
Velserbroek - De vijf kleinkinderen van oprichter Busman hebben donderdag 19 april gezamenlijk door middel van het losknippen van een ballon officieel
de nieuwe showroom van Busman Zonweringen en Garagedeuren geopend.
De afgelopen vijf maanden is er
hard gewerkt om het bestaande
pand bijna twee keer zo groot te
maken. Door deze uitbreiding is
het showroomoppervlak gegroeid
naar zo’n 400 m2. Op deze oppervlak staan de huidige trends uit
de zonwering- en garagedeurenmarkt op ware grootte uitgestald.
Te bewonderen zijn onder andere
een terrasoverkapping bestaande
uit aluminium kantelbare lamel-

len, een terrasoverkapping van
glas en glazen schuif- en vouwwanden alsook de allernieuwste
designs knikarmschermen. Op
de eerste verdieping staan zeven
werkende garagedeuren waaronder twee typen openslaande garagedeuren. Dé trend op dit moment daar de garage meer en
meer gebruikt wordt als opslag of
om de fiets in op te bergen. De
garage is dan eenvoudig met de
fiets aan de hand te betreden.
Busman Zonweringen en Garagedeuren is te vinden aan Klompenmakerstraat 3 te Velserbroek
en is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot
15.00 uur.

Blikvangers in
nieuwe gallery

Lekker hardlopen
zonder blessures
IJmuiden - Er zijn de komende
periode diverse hardloop evenementen met leuke afstanden om
maar toe te werken. Bijvoorbeeld
de Pim Mulierloop op 20 mei,
georganiseerd door AV Suomi te
Santpoort-Noord of de RunforKika op 10 juni en de alom bekende Rabobank Pierloop Velsen. Deze vindt dit jaar op zaterdag 8 september plaats. Dit
is de 22ste editie van het grootste sportevenement van de gemeente Velsen. De organisatie
van de Pierloop is op dit moment
in volle gang.
Hardlopers kunnen kiezen voor
verschillende afstanden. Zo is er
een 5 kilometer en een 10 kilometer die je kunt doen voor de
eerste twee loopjes maar wil je
meer dan kan je ook 15 kilometer afstand lopen bij de Pim Mulierloop en de Pierloop. Ook bedrijven kunnen zich opgeven
bij HappyRunning. Gesproken
kan worden voor een sessie van
meerdere trainingen.
Het is belangrijk om goed getraind aan de start te verschijnen

een wedstrijd. Lopen is niet alleen een fantastische sport waar
je veel plezier aan kunt beleven,
het is ook een gemakkelijk manier om gezond te worden en
te blijven. De trainingen worden
gegeven door een gediplomeerd
trainster. De trainingen voor zowel de 5 kilometer als voor de
15 kilometer staan in teken van
een gezellige en verantwoordde
voorbereiding. Het is belangrijk
dat de cursisten enige loopervaring hebben, maar ook starters
zijn van harte welkom.
De trainingen worden gegeven op diverse dagen bijvoorbeeld; de dinsdagavond 19.00
uur, de woensdagochtend 09.30
uur en de zaterdagochtend 10.00
uur. Omdat men op verschillende locaties starten is het handig
om eerst even contact op te nemen met HappyRunning wanneer je een keer wilt meetrainen.
De kosten bedragen 60 euro per
kwartaal.
Meer informatie of opgeven:
Happyrunning@ziggo.nl of 0621873290.

Velserbroek - Beeldend kunstenaar Petra Knol Daudeij exposeert
Ogen op jeans en figuren in oxide op metaal. Daudeij schildert al
vanaf jonge leeftijd en volgde de
kunstopleiding bij kunstacademie
Haarlem en sloot deze in 2002 af
met verschillende certificaten en
een diploma. Daudeij heeft een
voorliefde voor portret en model, werkt klassiek figuratief en
wil een bepaalde emotie uitbeelden en doorgeven aan de aanschouwer. Haar werk straalt innerlijke schoonheid uit en is mysterieus door de vele roest schakeringen en de glans van het materiaal.
Door haar grote hang naar experimenteren met afval materialen,
ontstaan bijzondere technieken en
creaties en zijn haar Oxiderijen eigen en uniek. Twee van haar oxide
werken, ‘de Ziener’ en ‘de Kracht’,
twee middeleeuwse figuren, zijn
genomineerd voor het gemeente museum in Den Haag, waar ze
vanaf 15 juni te zien zijn tijdens
de Zomer Expo Liefde. Sinds april
heeft Daudeij haar eigen gallery
waar regelmatig exposities gehouden gaan worden, maar waar
zij ook samen met collega kunstenaar Marianne Bergsma, bijzondere workshops gaat organiseren,
en waar u tevens terecht kunt voor
opdrachten en kunstuitleen. Blikvangers, een bonte verzameling
van oxiderijen, Jeans ‘d Art en objecten van oxide in hars, Iedereen
is van harte welkom om de expositie te komen bekijken en kennis
te maken met deze nieuwe gallery
in Velserbroek. De galery is gevestigd aan de Zadelmakerstraat 64.
Geopend van 5 tot en met 27 mei
elke zaterdag en zondag van 12.00
tot 17.00 uur. Zie ook www.petraknoldaudeij.nl of bel 06-42713782.

Bedrijven om mening gevraagd

Imago-onderzoek
Milieudienst IJmond
Regio - Afgelopen week heeft de
Milieudienst IJmond naar ruim
2.000 bedrijven in de IJmond een
enquête verstuurd. De enquête
gaat in op de dienstverlening van
de organisatie. De uitkomsten
zijn input voor het imago-onderzoek waar de milieudienst op dit
moment aan werkt. De organisatie wil er op deze manier achter
komen wat het imago is van de
Milieudienst IJmond bij de ondernemers uit de regio IJmond.
Ondernemers die na het invullen
van de enquête hun e-mailadres
achterlaten, maken kans op een
VVV-cadeaubon ter waarde van
50 euro.
Bedrijven die geen enquête hebben ontvangen, of de enquête online willen invullen kunnen
dat doen via www.milieudienst-

ijmond.nl/enquete. Het invullen
van de enquête duurt circa vijf
minuten en kan tot en met vrijdag 4 mei 2012. De uiteindelijke
resultaten zijn vanaf begin juni
terug te lezen op de website van
de Milieudienst IJmond.
De Milieudienst IJmond is een
gezamenlijke milieudienst van
de regio IJmond, bestaande uit
de gemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.
Verder voeren zij ook milieutaken uit voor andere gemeenten op contractbasis. De Milieudienst IJmond houdt zich onder
andere bezig met de advisering
van deze gemeenten op het gebied van milieu. Ook controleert
de Milieudienst IJmond ondernemers op naleving van de milieuwetgeving.

Velserend
Santpoort-Zuid - Het puinruimen van Velserend heeft drie
weken langer geduurd dan gepland. Dat had mede te maken
met asbestverdacht materiaal,
dat handmatig moest worden geruimd. Dat betekent ook dat de
kosten voor de gemeente Velsen
zijn opgelopen. De eigenaar van
de grond is failliet gegaan. De
kosten moeten nu worden verhaald op de overtreder of op de
volgende eigenaar van de grond.

Bekendmakingen
3 mei 2012
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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, 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 het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
23 april 2012 tot en met 26 april
2012 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een
omgevingsvergunning
betrekking
hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de
commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand:
0255-567424.
w12.000193, Kluijskenslaan 22
Santpoort-Zuid, het plaatsen van
dakkapellen op voor- en achterzijde
(23/04/2012); w12.000194 Hoofdstraat ong. Santpoort-Noord, het
wijzigen van het gebruik van terreinen ten behoeve van Dorpsfeest 2012
(23/04/2012); w12.000195 Roos
en Beeklaan 15, Santpoort-Noord
het verwijderen van een draagmuur (23/04/2012); w12.000196
Hofgeesterweg 8, Velserbroek
het bouwen van een woning en garage (24/04/2012); w12.000197
St. Eustatiusstraat 10A Santpoort-Noord, het handelen in strijd
met regels ruimtelijke Ordening
(24/04/2012); w12.000198 Amperestraat 1G, IJmuiden, het wijzigen van de voorgevel (25/04/2012),
w12.000200 Meervlietstraat 161,
Velsen-Zuid, het kappen van een
boom (26/04/2012); w12.000201
Kennemerstrand 800, IJmuiden,
het herstellen van een strandpaviljoen (26/04/2012)
Beluiten
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 (college van Burgemeester en wethouders van Velsen
of Burgemeester van Velsen, Post-

bus 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 Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten
genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld).
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure:
w12.000111 Kennemerstrand ong.
IJmuiden, het plaatsen van een portocabin (kleedruimte) (25/04/2012);
w12.000119 Scheldestraat 101
IJmuiden het verplaatsen van een
bestaand kunstwerk (23/04/2012);
w12.000120 Willemsbeekweg ong.
IJmuiden (hoek Zeeweg) het oprichten van een jongeren ontmoetingsplek (JOP) (27/04/2012); w12.000121
Lagersstraat 44 IJmuiden het vergroten van een woning met een uitbouw (23/04/2012), w12.000122
Van Tuyllweg 30 Velsen-Zuid het
legaliseren van een erfafscheiding
(24/04/2012); w12.000124 De Ruyterstraat 24 IJmuiden het plaatsen
van een dakopbouw (26/04/2012);
w12.000125 Hofgeesterweg 6 Velserbroek het plaatsen van 66 zonnepanelen (24/04/2012); w12.000126
Orionweg 576 IJmuiden het slopen
van een schoolgebouw (24/04/2012);
w12.000127 Eksterlaan 17 IJmuiden het plaatsen van een aanbouw
(23/04/2012); w12.000132 thv Santpoortse Dreef Santpoort-Noord
naast spoorbaan het kappen van 4 bomen (26/04/2012); w12.000134 Andromedastraat 39 IJmuiden het
kappen van een boom (26/04/2012);
w12.000135
Tasmanstraat
2
IJmuiden het kappen van een boom
(26/04/2012); w12.000139 Spaarnestraat 1 IJmuiden het kappen van
een boom (26/04/2012)

de vragen kunt u een afspraak maken met één van
de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Raadsplein
Donderdag 10 mei 2012 vanaf
19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De
ingang voor de vergadering is aan
het Plein 1945. De agenda voor de
Carrousel is als volgt:
Raadzaal, Sessie 1, 19.30 tot 21.00 uur:
Startnotitie De kanteling van de
WMO
Commissieruimte 1, Sessie 2, 19.30
tot 21.00 uur: Bestemmingsplan De
Leck en de Bergen
Commissieruimte 2, Sessie 3, 19.30
tot 21.00 uur Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015
Raadzaal, raadsbrede sessie, Sessie
4, 21.15 tot 23.15 uur: Jaarstukken
2011 gemeente Velsen
Over de sessies 1, 3 en 4 kan worden
ingesproken. Om in te spreken kunt
u zich tot uiterlijk woensdag 9 mei
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via 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
e-mail: griffier@velsen.nl, - dan
wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het
Maanbastion. Ook kunt u de agenda
en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl
Tevens treft u op de website, bij
de receptie en bij de bibliotheek
van IJmuiden en Velserbroek, de
Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin
een aantal onderwerpen wordt toegelicht.
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis
ontvangen via de e-mail. U kunt
zich hiervoor aanmelden via raadsplein@velsen.nl.

Besluiten gemeenteraad
De raad heeft in zijn vergaderingen van 29 maart 2012 een besluit genomen
over de volgende onderwerpen: Velsen als millenniumgemeente / mondiale
bewustwording / stedenbanden, Verordening tot 2e wijziging van de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010, Verzelfstandiging openbare bibliotheek Velsen en Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed 2012.

Inspraak
Het college heeft het ontwerp
Herinrichting Planetenweg in
IJmuiden vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is op de
website www.velsen.nl te raadplegen.
Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inspraak/informatieavond
op donderdag 10 mei 2012, van
19.30 tot 22.00 uur in het buurtcentrum De Dwarsligger, Plane-

tenweg 338 te IJmuiden. Hier
wordt u in de gelegenheid gesteld
mondelinge reacties te geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot
en met 29 mei 2012 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of via
het contactformulier op de website o.v.v. inspraak Herinrichting
Planetenweg.

pagina 8

3 mei 2012

Bekendmakingen
3 mei 2012

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

Bekendmaking

Evenementen

Burgemeester en wethouders
hebben op 24 april 2012 besloten om de Beleidsregel naamgeving openbare ruimte vast te
stellen.

www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6
weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op

Nadere informatie
Het besluit kunt u inzien bij de afdeling
Informatiemanagement
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptiebalie, of via telefoonnummer
0255-567352.

i12.003215 fietstocht door en in omgeving van Velserbroek met als afsluiting versterkte muziek verzorgt door dj op het Vestingplein op 12 mei 2012
(26/04/2012)

i.12.001025en i12.001019 op begraafplaats en crematorium Westerveld te
Driehuis, Concerto in Memoriam op 10 juni 2012 (24/04/2012)

MEDEDELINGEN
Wabo afwijkingsbeleid
GEMEENTE

Recreatief nachtverblijf
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van artikel 4.26 Algemene Plaatselijke Verordening ontheffing verleend:
i12.003953 overnachten op terrein van sportpark VSV te Velserbroek, op
19 mei 2012, (25/04/2012)
i12.003952 overnachten op het terrein van bij het bunkermuseum nabij de
strandweg te IJmuiden op 1 en 2 juni 2012 (25/04/2012)

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij op 24 april
2012 het ‘Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2012’ hebben vastgesteld.
Dit betreft beleidsregels voor de
toepassing van de bevoegdheid om
af te wijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Het beleid vervangt de in 2009 door
het college vastgestelde notitie ‘beleid toepassing artikel 3.23 van de
wet ruimtelijke ordening’.

De beleidsregels hebben betrekking
op een aantal veel voorkomende
bouwwerken, zoals aan, uitbouwen
en bijgebouwen, dakopbouwen en
groendragers. De beleidsregels stellen eenduidige en uniforme regels
voor de bebouwingsmogelijkheden
van gronden binnen de gemeente.
Het afwijkingenbeleid treedt in werking op de dag na de publicatie ervan.
Het afwijkingenbeleid ligt ter inzage
bij de bouwbalie op het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Ook is het
beleid in te zien via www.velsen.nl.
Tegen de vaststelling van het ‘Wabo afwijkingenbeleid Velsen 2012’ is
geen bezwaar of beroep mogelijk.

Fraude melden
uitkeringen
niet anoniem

Bert van Deudekom wint
seizoen van Happy Balls
Santpoort-Noord - Het seizoen
2011-2012 van biljartclub Happy Balls is donderdag 26 april afgesloten met mooie resultaten
van de leden. Kampioen dit seizoen werd Bert van Deudekom
met Teun Smit als tweede en
Arie Strijland als derde. De biljartclub die alweer het twaalfde

seizoen ingaat speelt op donderdagavond in Café Bartje in Santpoort-Noord.
Leden op de foto zijn Map Arpad,
Anton Vlot, Maarten van de Oever, Ton Verschoor, Bert van Deudekom, John Peters, Teun Smit,
Arie Strijland, Joop van Rijn, Jack
Aafjes en Co Vastenhouw.

Velsen - De gemeenteraad heeft
onlangs besloten dat uitkeringsfraude niet anoniem kan worden
gemeld. Dit gebeurde na een
motie van raadslid Beryl Dreijer
tijdens de raadsvergadering op
29 maart. Het college vindt dat
signalen over uitkeringsfraude
snel en adequaat moeten worden behandeld en wil nu een digitaal meldpunt instellen. Momenteel is het melden van uiterkingsfraude mogelijk in het
stadhuis, telefonisch, schriftelijk en via e-mail naar meldpuntfraude@velsen.nl. Elke melding
wordt nagetrokken. Het is echter
niet langer mogelijk deze meldingen anoniem te doen. Meldingen die tot een proces leiden,
worden geanonimiseerd, ter bescherming van de privacy van de
melder. Beryl Dreijer vindt nog
steeds melden anoniem moet
kunnen en verwijst nog eens
naar het succes van anonieme
meldpunten in grote steden als
Utrecht en Den Haag.

BC IJmond slottoernooi
Velsen
Badmintonclub
IJmond hield donderdag het
slottoernooi. Voor de derde
achtereenvolgende keer had
dit als thema ‘oranje’.
Op deze laatste speelavond
van het badmintonseizoen
hebben de technische commissie en feestcommissie weer
hard gewerkt om een gezellige
laatste speelavond te organiseren. Eén baan had een oranje

zeil in plaats van een net, zodat de spelers zeer snel moesten reageren als de shuttle erover heen kwam.
Op een andere baan werd gespeeld met minirackets, wat
ook leuke acties opleverde. Na
het toernooi werd in de kantine van Sporthal IJmuiden-Oost
het seizoen feestelijk afgesloten met een loterij en gezellige muziek.

