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U komt toch ook?
Want samen
bereik je meer!
Zie bericht elders in deze krant.

Spectaculaire opening
Felison Cruise Terminal
IJmuiden - In een prachtige rode jurk zingt sopraan
Martina Prins een beroemde aria uit Madame Butterfly
van Puccini. Het is bedoeld
als loflied op het elegante
cruiseschip MSC opera, dat
naast haar aan de kade ligt.
Het korte optreden van de
operazangeres is het hoogtepunt van de spectaculaire opening van de nieuwe
felison Cruise terminal van
KVSA aan de IJmondhaven.
Voorafgaande aan deze opening zijn er toespraken van algemeen directeur Frans Baud
van KVSA, burgemeester Franc
Weerwind en Pierfrancesco Vago, de CEO van MSC Cruises
die hiervoor speciaal uit Italië is
overgekomen. Samen met de
minister van toerisme van Aruba, Otmar Enrique Oduber, verrichten zij na de aria de openingshandeling: het wegtrekken van een doek waarmee
de naam Felison Cruise Terminal zichtbaar wordt. Vuurwerk,
scheepstoeters,
waterstralen
en een laaghangende helikopter maken het spektakel compleet.
De nieuwe terminal is in een
recordtempo van vier maanden
gebouwd. Frans Baud benadrukt dat dit zonder de medewerking van de gemeente Velsen niet zou zijn gelukt. ,,De-

ze terminal is groot genoeg om
de passagiers van twee schepen tegelijkertijd te ontvangen’’,
legt hij uit. ,,Daarnaast heeft de
IJmondhaven twee kades van
bijna vierhonderd meter lang
en is de vaargeul diep genoeg
uitgebaggerd. We kunnen nu
bijna alle grote cruiseschepen
ontvangen die er in de wereld
rondvaren.”
Dit heeft ervoor gezorgd dat rederij MSC Cruises heeft gekozen voor IJmuiden als inschepingshaven voor de imposante zusterschepen MSC Opera
en MSC Lirica. Daarmee neemt
deze rederij de meeste van de
veertig afvaarten voor haar rekening die KVSA dit seizoen
heeft geboekt.

Frans Baud verwacht dat dit
nog maar het begin is van de
groei die de cruisevaart in
IJmuiden zal doormaken. ,,De
IJmondhaven ligt voor de sluizen en dat betekent een enorme tijdswinst voor passagiers
die bijvoorbeeld naar Amsterdam of Schiphol willen. Ik denk
dat we hier binnen een paar
jaar naar een verdubbeling
van het aantal afvaarten kunnen gaan. Ik wacht met spanning op de eerste dag dat er
in IJmuiden vier luxe passagiersschepen tegelijkertijd liggen. De ferry van DFDS Seaways, een cruiseschip aan de
cruisekade en twee hier in de
IJmondhaven.” (foto’s: Ko van
Leeuwen en Friso Huizinga)
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Zin om te werken?
DenK aan
de Receptie.
T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

zie onze advertentie

Velsen - Vijftien Velsenaren poseren vol trots voor de fotograaf nadat zij van burgemeester Franc Weerwind een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Dat gebeurde op de dag voor Koninginnedag in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De nieuwe gedecoreerden zijn de dames Dekker, Duijn, Günther, Hartendorf, Jonker,
Koers, Staats, Vink, Markerink en Markerink en de heren Blom, De
Brouwer, Sikkema, Wilms Floet en Selhorst. (foto: Ton Heijnen)

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

BBQ-demonstratie
Zie advertentie elders in deze krant
Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20
1972 AT IJmuiden
Tel: 0255-510543
IJmuiden@multimate.nl
www.multimate.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

Meimaand shoppingmaand in Santpoort
Santpoort-Noord - De maand
mei staat in Santpoort-Noord in
het teken van gezellig winkelen
met heel veel leuke en scherpe
aanbiedingen. Begeleid door
diverse demonstraties en proeverijen.
Voor jong en oud is er in de
maand mei van alles te beleven. Op vrijdag 11 en zaterdag
12 mei hebben diverse winkeliers allerlei activiteiten gepland
staan, de winkels van de week
zijn te herkennen aan een speciale sticker en aan extra aankleding van de winkel. Op zaterdag 19 mei staan de kinderen centraal in SantpoortNoord. Op en rond het Broekbergenplein zijn er diverse kinderattracties, onder andere
schminken, luchtkussen, poffertjeskraam, de ‘IJswinkel’ en
een kleine kinderboerderij. Ver-

der zijn er bij een aantal winkels activiteiten speciaal voor
kinderen georganiseerd. Zo
kun je bij de glas-in-loodwinkel
Lichtspel een glasplaatje branden met je naam erin.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
staan er weer andere winkeliers in de spotlights met allerlei activiteiten en leuke aanbiedingen. Zie ook www.tekoopinsantpoort.nl.
Zaterdag 2 juni wordt de meimaand afgesloten met Santphappen, het culinaire feest
van Santpoort. Tussen 17.00 en
22.00 uur is iedereen van harte welkom om te komen genieten van diverse culinaire hoogstandjes. Kortom de maand mei
staat bol van leuke activiteiten en aanbieding.Kom gezellig langs in shoppingoord Santpoort-Noord.

Wijkgerichte
dienstverlening
Velsen – De gemeente Velsen
kent zeven dorpskernen met eigen aandachtsgebieden. Daarom heeft de gemeente Velsen gekozen voor wijkgerichte dienstverlening met partners
die deze wijk goed kennen. Het
gaat dan om leefbaarheid in de
leefomgeving. De gemeente
werkt daarbij samen met wijkteams.
In 2009 werd de basis gelegd
voor deze organisatie. Er zijn nu
nieuwe aanbevelingen gedaan
over de manier van werken. Zo
wordt afgesproken wat wel of
niet valt onder wijkgericht. De
gemeentelijke wijkbeheerder
had een dubbelrol, als voorzitter van het wijkteam en voor het
beheren van openbare ruimte.
Deze functie wordt ontvlochten en opgedeeld in een sociaal en technisch aandachtsgebied. Wethouder Baerveldt, de
portefeuillehouder van Jeugd,
wordt het bestuurlijk aanspreekpunt als het gaat om een
vereiste snelle aanpak waar het

jeugd en veiligheid betreft. De
overlegstructuur wordt aangepast. Per wijkteam wordt volgens een vaste structuur gewerkt aan de aanpak op basis
van vastgesteld beleid. Sturing
en bewaking komt vanuit de
Stuurgroep.
De rol van het wijkplatform is
veranderd sinds 2001. Er is ook
ruimte voor andere bewonersorganisaties die meepraten en
beslissen. Wijkinformatie is via
de gemeentelijke website beschikbaar. Bij projecten worden belanghebbenden uitgenodigd. Wijkplatforms kunnen
aanspraak maken op financiële
ondersteuning voor het organiseren van bijeenkomsten communicatie met bewoners.
Nieuw is een totaalbudget van
70.000 euro voor wijkinitiatieven. Steeds vaker wordt een
beroep gedaan op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit
kan resulteren in een groter
aantal wijkinitiatieven.

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: Apotheek Ledeboer,

Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

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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Iedereen welkom op Dag van de Samenwerking in het Tata Steel Stadion

‘Samen bereik je meer’
rende ideeën te realiseren op
het gebied van zorg, wonen,
maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) en spel.
Thema’s, die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Deze uitdaging past
bij Rabobank. De coöperatieve gedachte zit al sinds onze oprichting in ons dagelijks
handelen.
De Dag van de Samenwerking belooft een bruisend
evenement te worden. Wij
vragen op deze dag op een
creatieve manier uw steun
om gezamenlijk de ideeën te
realiseren, waar u en onze
gemeenschap baat bij hebben. Daarnaast zijn er optredens van lokaal en nationaal
bekende artiesten en diverse
activiteiten voor jong en oud.
Wij willen er samen met u
een feestelijke dag van maken. Dat gaat vast lukken.
Want samen bereik je tenslotte meer!
Mathijs Smit, directievoorzitter Rabobank Velsen en Omstreken

Overige activiteiten
Jeugdplein Don Bosco
Don Bosco Spaarndam is een
actieve vereniging voor de
jeugd van 5 tot en met 17 jaar.
Voor elke leeftijdsgroep biedt
zij wekelijks uitdagende en eigentijdse activiteiten in het
clubhuis ‘de Bunker’. Dit clubhuis is aan een metamorfose
toe. En daar zijn middelen voor
nodig. Don Bosco biedt daarom tijdens de Dag van de Samenwerking een aantal leuke activiteiten aan voor kinderen en jongeren. Denk aan
een schmink, grote skelters,
een springkussen en nog veel
meer. Dat moet je meemaken!
Bijzonder Basisonderwijs
Basisschool De Beekvliet en
basisschool de Toermalijn hebben beide een speciaal onderwijsconcept. Tijdens de Dag
van de Samenwerking bieden
zij op een interactieve manier
informatie over het onderwijs
dat zij voorstaan. Daarbij zijn
zij specifiek op zoek naar samenwerkingspartners en middelen om natuuronderwijs,
technisch onderwijs en onderwijs in de Engelse taal verder
te ontwikkelen. Neem een kijkje op hun plein!
Jongerenlounge
Voor jongeren is een eigen
loungeplek ingericht in het Tata Steel Stadion. Daar is tij-

dens het evenement van alles
te beleven. Zo zijn er Hip Hop
clinics waarbij je leert bewegen zoals dansers op tv, kan
je tijdens een screentest zien
of je de volgende Matthijs van
Nieuwkerk bent, kom je erachter hoe cool dichten kan zijn,
kan je meewerken aan een
echt kunstwerk, genieten van
de nieuwste muziek door jonge DJ’s en nog veel meer! Zorg
dat je de Jongerenlounge niet
overslaat 26 mei!
Seniorenlounge
Senioren hebben ook een eigen ontmoetingsplek in het
stadion: de Seniorenlounge.
Daar worden diverse leuke en
gezellige activiteiten georganiseerd. Zo kunt u genieten van
dansdemonstraties, meewerken aan een kunstwerk, onder
het genot van een kopje koffie luisteren naar diverse optredens en gedichten, leren
hoe het internetbankieren nu
precies werkt, een kaartje leggen en nog veel meer! Bovendien heeft u vanaf de lounge
een prachtig uitzicht op het
grote podium waar diverse lokaal en nationaal bekende artiesten optreden. Spreekt u dit
aan, bezoek dan de Seniorenlounge tijdens de Dag van de
Samenwerking!

Vier themagroepen, met vier
ideeën die bijdragen aan de
lokale gemeenschap van
Velsen, Haarlemmerliede en
Spaarndam strijden voor uw
support tijdens de Dag van
de Samenwerking. Met ludieke, creatieve en informatieve activiteiten proberen zij uw oranje munten te
vergaren. Hieronder vindt u
een beknopte beschrijving
van de ideeën waar de vier
themagroepen zich voor inzetten.
Zorg
Komt het doolhof van de zorg
u ook zo bekend voor? De themagroep Zorg maakt zich sterk
voor een ‘navigatiesysteem’
dat u leidt naar de juiste instantie voor Zorg en Welzijn.
Op het themaplein Zorg kunt u
dit doolhof letterlijk bezoeken.
Daarnaast is er een onvervalste bingo, kunt u zich laten masseren of uw nagels laten lakken en zijn er vele andere leuke
activiteiten. Zorg dat u dit themaplein bezoekt!
Wonen
Wonen is leven, leven is genieten, genieten is vrije tijd. Met
uw steun maakt de Culturele Stichting Velser Gemeenschap dit mogelijk. De themagroep Wonen gaat er voor! Met
een mini woonfair en een theatergroep die een touwtje trek
kraam tot leven brengt, wordt
het moeilijk om een bezoek aan
dit themaplein over te slaan!
MVO
U werkt in alle rust en in een
landelijke omgeving terwijl uw
kinderen zich intussen ver-

Programma hoofdpodium

De Rabobank is een coöperatieve bank. Wij zijn letterlijk ontstaan door samenwerking.
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het jaar van de cooperatie. Dit zien wij als
een bevestiging van het belang van onze coöperatieve
grondslag.
Coöperatie was belangrijk bij
onze oprichting in 1896 en is
nog steeds relevant in 2012;
het jaar waarin Rabobank
Velsen en Omstreken de Dag
van de Samenwerking organiseert.
De kern van een coöperatie
is samenwerken om dingen
voor elkaar te krijgen. Met
de Dag van de Samenwerking laten wij samen met onze leden, onze medewerkers
en diverse organisaties uit
de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Spaarndam
zien wat je kunt bereiken als
je met elkaar samenwerkt. En
welke rol Rabobank daarin
kan spelen.
Wij gaan samen de uitdaging
aan om een aantal inspire-

Munten als
betaalmiddel

maken
tijdensvan
een harte
educatieU bent
ve rondleiding op de boerderij
of in de speeltuin. Dat kan als
het aan de themagroep MVO
ligt. Zij zetten zich in voor de
realisatie van flexwerkplekken Als bezoeker van de Dag van
bij Informatieboerderij Zorgvrij de Samenwerking ontvangt
in samenwerking met Pannen- u vier oranje
Uwmunten. Elke
waard. Deze
koekenboerderij Onder de Pla- munt is 1 euro
pport
u
s
besteden
bij
tanen in Spaarnwoude. Op het munten zijn tedig
no !
in het
themaplein MVO kunt u deze de diverseisactiviteiten
ideale werkomgeving ervaren. stadion. Zo ook aan de acEr zijn dieren, er is wijn en kaas, tiviteiten die de vier themazorg, wonen, MVO
er zijn spelletjes, er zijn laptops groepen
r organiseren.
men bereik je meneespel
en nog veelSa
meer.

Welkom

P ro g ra m m a

Samen bereik je meer

Spel
Sporten voor mensen met een
geestelijke of lichamelijke beperking mogelijk maken. Dat
is waar de themagroep Spel de
bal voor laat rollen en de spieren voor spant! Op het themaplein Spel kunt u zich van
uw sportieve kant laten zien.
Bijvoorbeeld bij de voetbalclinic
door Jan Poortvliet (trainer SC
Telstar), judo- en hockeyclinics,
een rodeopaard, Nordic Walking of Zumba. Kom in beweging en bezoek dit plein!

Heeft een themagroep 2012
munten bemachtigd (2012 is
het VN jaar van de coöperatie),
dan verdubbelt Rabobank Velsen en Omstreken de tegenwaarde van deze munten. Het
geld dat de themagroepen op
deze manier verdienen, wordt
besteed aan de realisatie van
de ideeën waar zij zich voor inzetten.
U kunt uiteraard ook munten
bijkopen bij de speciale verkooppunten. Deze munten kosten 1 euro per stuk.

Harmonie & zang
12.00 - 12.30 uur Musical Kids van Lalalau uit Spaarndam
12.30 - 13.00 uur Muziekvereniging Soli
13.00 - 13.10 uur Officiële opening
13.10 - 13.30 uur RALF MACKENBACH
Musical Sing a Long
13.30 - 13.45 uur Unidos ’De Jantjes’
13.45 - 14.00 uur De Jonge Stem
‘30 Minutes of Dance’
14.00 - 14.10 uur Dans- en balletstudio Jolein
14.10 - 14.30 uur Kunstencentrum Velsen
14.30 - 15.00 uur ‘Het Groot Rabobank Voetbalkoor’
15.00 - 15.10 uur
15.10 - 15.40 uur
15.40 - 16.00 uur
16.00 - 16.20 uur
16.20 - 16.25 uur
16.25 - 16.30 uur

Bands & acts
Mieke van der Hulst
Good Meat
Graden of Love
Stijl Achterover
Joris Brussel (dichter)
Jurre van der Linden (winnaar VISgala)

16.30 - 17.00 uur GLENNIS GRACE
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Shoud gaat
stoppen

Smits Keukens
compleet vernieuwd
Regio - Het is inmiddels 50
jaar geleden dat Smits Keukens
haar deuren opende in Haarlem-Noord. De zaak is in 2006
uitgebreid met een tweede filiaal in Uitgeest. Onlangs werd
Smits Keukens uitgeroepen tot
tweede beste keukenzaak van
Nederland en tot beste keukenzaak van Noord-Holland met als
eindcijfer 8.8. Er werd getest op
de prijs/kwaliteitsverhouding
en het serviceniveau.
De vestiging aan de Rijksstraatweg 586 in Haarlem is onlangs
van binnen en buiten helemaal
vernieuwd. Er staat weer een eigentijdse moderne showroom.
Het nieuwste van het nieuwste,
van design tot prachtige landelijke keukens. Alle keukens voldoen echter aan de eisen van
deze tijd. De adviseurs tekenen
de keukenruimtes en de indeling van de keuken met de computer in 3D.
Er komt veel kijken bij de aankoop van een nieuwe keuken,
zoals het slopen en afvoeren
van de oude keuken, loodgieter- en elektrawerk, stukadoorswerk, het vervangen van wanden vloertegels, het vernieuwen
van het plafond met een compleet verlichtingsplan, of het
uitvoeren van bouwtechnische
werkzaamheden. Smits Keukens neemt alle zorg uit handen

en dat al 50 jaar. Bij Smits Keukens verzorgen ze dan ook alle
werkzaamheden door een team
van vakmensen. De planning is
strak, want zonder keuken kunt
en wilt u niet al te lang. Kortom
uw droomkeuken wordt gerealiseerd in zeer korte tijd.
U kunt al vanaf 3500 euro een
zeer complete keuken aanschaffen bij Smits Keukens. Of
wat dacht u van het upgraden
van uw huidige keuken, bijvoorbeeld door het werkblad te vernieuwen of de inbouwapparatuur te vervangen. Dat geeft ook
nog een forse verlaging van de
energierekening. De keukenapparatuur kan Smits Keukens
ook leveren met het ‘Green
Technology inside’-label, wat
wil zeggen dat het apparaat extra zuinig is met energie en water.
Op dit moment zijn er heel leuke en zeer scherpe voorjaarsacties.
Voor een ontwerp of een offerte kunt u een vrijblijvende afspraak maken met een van de
keukenadviseurs van Smits
Keukens. Parkeren is gratis en
de koffie is vers. Filiaal Haarlem–Noord, Rijksstraatweg 586,
023-5372181. Filiaal Uitgeest,
Geesterweg 10, telefoon 0251311880. Zie ook www.smitskeukens.nl.

IJmuiden - Shoud, de gezellige
winkel aan Scheldestraat 81-83,
moet helaas stoppen. De eigenaar laat weten dat het niet gelukt is, om in deze tijd, een eigen
winkel te realiseren.
Dit is dan ook de reden dat besloten is om met ingang van 1
juli na twee jaar de stekker eruit te trekken en te stoppen met
de winkel Shoud. Ageeth: ,,Het is
natuurlijk altijd spijtig als je leuke ideeën hebt, maar deze niet
kan waarmaken, mede omdat
de tijd niet meezit. Dan moet je
reeël blijven en op tijd stoppen.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en dat zij
de afgelopen periode onze klant
zijn geweest.’’ Shoud hoopt u in
de maanden mei en juni nog te
mogen verwelkomen voor uw
laatste kortingsaankopen en/
of om uw cadeaubon in te leveren. Let op, vanaf 1 mei gewijzigde openingstijden. Shoud is tot 1
mei open van dinsdag tot en met
zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Onder invloed
achter het stuur
Velserbroek - Dinsdagochtend
rond 02.00 uur heeft een 33-jarige automobilist uit Beverwijk
een bekeuring en rijverbod gekregen omdat hij met alcohol op
achter het stuur zat (1,1 promille). Dit was gebeurd aan de Wagenweg in Haarlem. Enkele uren
later werd de man nogmaals betrapt, nu aan de N208 in Velserbroek. Hij is meegenomen naar
het bureau voor verhoor, hij was
tijdens zijn rijverbod weer gaan
rijden.

IJmuider Harmonie
steeds vaker in beeld
Velsen-Zuid - Je ziet ze niet,
en wat misschien de grootste kritiek lijkt te zijn is, je hoort
ze niet. De IJmuider Harmonie
brengt daar echter verandering
in. Al met Koninginnedag waren
de Showband en de Scheepstoeters te zien en te horen in het
centrum van IJmuiden. En binnenkort zal ook het Concertorkest bij goed weer gratis openlucht concerten geven in de gemeente.
Maar al op 13 mei houdt de gehele vereniging een open dag in
het eigen verenigingsgebouw
aan de Tolsduinerlaan te Velsen-Zuid. Elke afdeling zal die
dag een miniconcert ten gehore
brengen. Tevens kan er door de
bezoekers zelf een instrument
worden geprobeerd en wordt
er informatie gegeven hoe een
opleiding is te volgen tot muzikant. Alsmede is er een tentoonstelling te bezichtigen over
67 jaar IJmuider Harmonie. De
dag staat volledig in het teken

van gezelligheid, dus geen gesloten deuren tijdens de optredens maar de gehele dag een
laagdrempelige toegang tot dit
evenement.
De dag begint goed om 10.00
uur met Frühschoppen met de
Scheepstoeters, daarna laat de
jeugd en het opleidingsorkest
van zich horen, om daarna plaats
te maken voor een lunchconcert met het Concertorkest vanaf 13.00 uur. Uiteraard is het altijd spektakel met de Showband
die nummers uit hun nieuwste
show, Saturday night fever laten horen. De dag wordt afgesloten door de Seabreeze, met
vanaf 15.00 uur hun bekende
afternoonconcert. Geen mooiere dag dan Moederdag om de
IJmuider Harmonie te bezoeken.
Het grand café zal tijdens de optredens de gehele dag geopend
zijn. Graag tot ziens op 13 mei in
het IJmuider Harmonie Gebouw
Tolsduin te Velsen-Zuid achter
het Telstar stadion.

Zoek de 10 verschillen
11-05 : ijsheiligen druipen af

Cabaret, beachparty en muziek

Strandfestival Villa
Westend in begin juli
Velserbroek - Het weekeinde van 6 tot en met 8 juli staat
weer in het teken van het Muziek & Meer Festival bij Villa
Westend.
Met op vrijdagavond een nieuw
evenement: met Cabaret on the
Beach Night met Arie Koomen
en Edo Brunner begint het
feestweekend aan de Westbroekplas aan een nieuwe traditie. Zaterdagavond 7 juli is er
wederom een beachparty zoals
voorgaande jaren met dit jaar

onder andere Vlucht 13, Edsilia Rombley, 100% Pretband,
Dennis van der Geest en Funky
Diva Ezz. Zondagmiddag sluit
men muzikaal af met het gratis
toegankelijke Slaperdijkfestival
met regionale bands.
De online kaartverkoop is van
start gegaan via www.villawestend.nl en vanaf dit weekend ook op de bekende verkoopadressen. Tickets zijn 15,per stuk en er is een tweedaags ticket voor 25 euro.

Oplossing elders in de krant
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Donderdag 10 mei
De maand mei staat in Santpoort-Noord in het teken van
gezellig winkelen met heel veel
leuke en scherpe aanbiedingen. Begeleid door diverse demonstraties en proeverijen!
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.

Vrijdag 11 mei
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.
Pianorecital
Alexander
Drozdov in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Eigenwijs Musicalkids Velsen spelen ‘Peter Pan’ in
Stadsschouwburg Velsen.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Jolly en Ill. 20.30
uur. Toegang 12,- vvk/14,- add.

Zaterdag 12 mei
Boeken-, antiek.- en curiosamarkt
Hagelingerweg/
Broekbergenplein in Santpoort-Noord. Van 08.00 tot
16.00 uur.
Rommelmarkt op het Kennemerplein (tegenover de Vomar)
van 09.00 tot 16.00 uur.
Gratis een bloemstuk maken
voor Moederdag voor kinderen
tot 12 jaar. Van 10.00 tot 12.00
uur. Groenrijk Velserbroek.
Open dag bij voetbalclub Terrasvogels op sportpark De Elta in Santpoort-Zuid. Ochtendprogramma begint om 10.00
uur.
Guppen Arena ‘Kap Nou’ bestaat 1 jaar. Dit wordt gevierd
in 7 tegen 7 verband. Dit alles wordt omlijst met muziek,

speelkussen en een waanzinnige loterij. Aanvang 10.00 uur.
Nationale Molendag bij De
Zandhaas in Santpoort-Noord.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Nationale Gemalendag bij
gemaal De Velserbroek. Van
10.00 tot 16.00 uur. Zie ook
www.velserbroek.gemaal.nl.
Boeken en kunst op Nieuwe Kerksplein in Haarlem. Van
10.00 tot 16.30 uur.
Boekenmarkt Julianapark/
Cronjé in Haarlem. Van 10.00
tot 17.00 uur.
Gezinsexcursie op Landgoed
Beeckestijn. Van 10.30 tot 1200
uur. Zie ook www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
Fietstocht Velserbroek. Start
40 km tussen 11.00-12.00 uur,
15 tot 20 km tussen 12.0013.00 uur. Start vanaf de Galle
Promenad, finish Vestingsplein
in Velserbroek.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Vlinderexcursie Middenduin.
Start 11.00 uur vanaf ingang
Duinlustweg in Overveen aan
het eind van de parkeerplaats.
Korenfestival ‘Velsen Zingt’.
20 Koren treden op van 11.50
tot 22.00 uur. Witte Theater,
Kanaalstraat 257 IJmuiden.
Toegang gratis. Zie ook www.
develsergemeenschap.nl.
Country Line dansavond in
Watervliet, Doelmanstraat 34
Velsen-Noord. Van 20.00 tot
24.00 uur.
Filmdiner met ‘Agata e la
Tempesta’ in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Eigenwijs Musicalkids Velsen spelen ‘Peter Pan’ in
Stadsschouwburg Velsen.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Jungle by Night.
20.30 uur. Toegang 12,50. Grote zaal: Hardstyle scene invites
digital punk... 22.00-04.00 uur.
Toegang 17,50 vvk/23,- add
vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Dikke Dubstep. 23.00-04.00 uur.
Toegang 7,- vvk/9,- add. Vanaf 18 jaar.

Zondag 13 mei
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee van
8.00 tot 16.00 uur. Meer info:
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl of 06-55387748 of 0251375150.
Open dag IJmuider Harmonie in het verenigingsgebouw,
Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid.
Aanvang 10.00 uur.
Open dag Modelbouwvereniging Het Y in Spaarnwoude.
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Lezing met als thema: ‘Goed

en kwaad in de visie van Carl
Gustav Jung, door dr. Tjeu van
den Berk in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Op zoek naar diersporen, waterbeestjes en bodemdiertjes
(4 tot 10 jaar). Gelijktijdig een
vogelexcursie voor de ouders.
Start 11.00 uur vanaf parkeerplaats van Middenduin, Duinlustweg in Overveen.
Ierse middag bij Restaurant
IJmuiden aan Zee, Kennemerboulevard 404 IJmuiden aan
zee. Aanvang 14.30 uur. Toegang gratis.
Pims
verjaardagsconcert
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Live muziek The Whiskers
bij Café Terras Fort-Zuid in
Spaarndam. Aanvang 15.00
uur.

uit de en
iz
u
h
t
r
buu

rij Jan Makkes, Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Van 11.00 tot
18.00 uur. Buiten exposities alleen op afspraak via www.musuemboerderij-janmakkes.nl.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Seated show: Zazí. 20.30 uur.
Toegang 17,50. Grote zaal: LOS!
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis
voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Dinsdag 15 mei
Sponsorloop voor de Kankerbestrijding door leerlingen en medewerkers van het
Gymnasium Felisenum. Zij lopen rondjes van 500 meter
over de Van Hogendorplaan,
de Piersonlaan en de Verloren
van Themaatlaan. Van 14.30 tot
15.30 uur.
Stichting Cultuur in de
Dorpskerk en Bredero Boeken organiseren een avond
over het boek De jonge Fortyun door Leonard Ornstein in
de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Vergadering Rode Kruis afdeling Velsen in Rode Kruis gebouw, ‘s Gravenlust 35B Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Noord Nederlands Toneel
speelt ‘Hamlet’. Aanvang 20.15
uur.
\

Woensdag 16 mei

Stadsschouwburg Velsen:
Kleutermusical ‘Knofje’. Aanvang 14.00 uur.
Vergadering
Wijkplatform
IJmuiden-Noord in De Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.
Bennewitz Strijkkwartet in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.
Jamsessie in de Halve Maan,
Hagelingerweg in SantpoortNoord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Soepermarkt session: Merdan Taplak live, Sam
a la Bamelot. 20.00 uur.

Donderdag 17 mei
Wandelen met stadsgids Thon
Fikkerman, tijdens deze wandeling laat hij de charme van
de stad op het vroege uur zien.
Vertrek Historisch Museum,
Groot Heiligland 47 Haarlem.
07.00 uur.
Expositie bij Museumboerde-

Timmercarrière zit erop,
hamer in het ruime sop
IJmuiden - ,,Als mijn vader in
kou of ellende aan het werk was
droomde hij altijd van het moment waarop hij ‘zijn hamer het
kanaal in kon flikkeren’,’’ zegt Julia de Waard. Donderdag 3 mei
was het zover. IJmuidenaar Wim
de Waard is met pensioen.
Samen met zijn vrouw Lenie,
dochter Julia en kleindochters
Phaedra en Delphine ging hij
donderdagochtend naar de loswal voor de symbolische beëindiging van zijn timmercarrière.
,,Zou je het nou wel doen?’’

vroeg Julia nog. ,,Zonde van die
hamer.’’ Maar Wim was vastbesloten. ,,En thuis heb ik er nog
vier’’, zei hij. Dus vloog de hamer,
waarmee hij ruim 50 jaar gewerkt had, en die van al dat getimmer toch al een beetje scheef
was geworden, het Noordzeekanaal in. Met loslaten had Wim
letterlijk en figuurlijk geen probleem. Dochter Julia vond het
een emotioneel moment en
vroeg zich nog af of ze de hamer
zou opduiken. Maar de wens van
haar vader ging voor.

Zoek de 10 verschillen
oplossing

G

B

G

B

pagina 12

10 mei 2012

Feestelijke inloopochtend
Inloophuis Kennemerland

Korenfestival Velsen Zingt
Velsen - Op zaterdag 12 mei
houdt de Culturele Stichting Velser
Gemeenschap in het Witte Theater in IJmuiden een korenfestival
waaraan 20 bij de Velser Gemeenschap aangesloten verenigingen
deelnemen. Het is alweer de zevende keer dat dit festival wordt
georganiseerd.
In 2009 was het Korenfestival een
groot succes mede door de deelname van 14 koren en circa 450
deelnemers. Dit jaar belooft het
een nog groter succes te worden
want er doen nu 20 koren mee
met circa 700 deelnemers. Het leuke van dit festival is ook de verscheidenheid aan genres. Shantykoren, kerkkoren, gezelligheidskoren, een musicalgroep, popkoren, een seniorenkoor, à capella groepen, een operagezelschap
en zanggroepen die geen verdere
aanduiding hebben.
In de beginjaren van dit festival
werd er ook nog gejureerd maar
daar zijn we vanaf gestapt. Dat

werd een beetje appels met peren vergelijken. Dat willen we niet.
Het doel van dit festival is gezellig
zingen en gezellig van zingen genieten. De opening van het festival, om 11.50 uur, zal verricht worden door wethouder Annette Bearveldt. Meteen om 12.00 uur zal
het eerste optreden plaatsvinden
en dit gaat non stop door. Ieder
half uur een nieuw optreden waarbij het laatste optreden om 21.30
uur is. Tussen de optredens zal Ton
van Amstel het geheel aan elkaar
praten zodat de toeschouwers zich
niet zullen vervelen.
De Velser Gemeenschap is er trots
op dat het festival gratis toegankelijk is dankzij de bijdrage van fondsen en sponsoren. Tevens is er volop parkeergelegenheid op het
veld tegenover de kerk aan de Kanaalstraat.
Het programma bestaat uit de volgende optredens: 12.00 uur Velser Seniorenkoor Vitaal, 12.30 uur
Popkoor Het SwingStation, 13.00

uur Engelmunduskoor, 13.30 uur
Dameskwartet Muzenco, 14.00
uur Shantykoor Nortada, 14.30
uur Smartlappenkoor De Tweede
Stem, 15.00 uur Velser Operagezelschap Bel Canto
15.30 uur Zanggroep Sparkle
Velsen, 16.00 uur Musicalgroep
BOMS, 16.30 uur Vokaal Dubbelkwartet Cigale, 17.00 uur Popkoor
Decibel, 17.30 uur Chr. Mannenkoor ‘IJmuiden’, 18.00 uur Vrouwenshantykoor Grace Darling,
18.30 uur Gezelligheidskoor De
Delta Singers, 19.00 uur Goede
Herderkoor, 19.30 uur à capellagroep Brothers- 4-Tune, 20.00 uur
Gemengd Koor Obelisk, 20.30 uur
Zanggroep Voices, 21.00 uur Gospelkoor Get Together Again, 21.30
uur Gezelligheidskoor FF Anders.
Met dit repertoire willen de koren
het publiek een gezellige en gevarieerde dag bezorgen. Voor uitgebreide informatie en foto van elk
koor kunt u kijken op www.develsergemeenschap.nl.

Bevrijdingspop
prima verlopen

F1 VVH/Velserbroek
in het nieuw gestoken
Regio - De F1 van VVH/Velserbroek is geheel in het nieuw gestoken door de firma Archifact.

Op de foto staan de kids met hun
leiders Robin en Bryan en Jan de
Wolff namens Archifact.

Regio - De politie heeft tijdens bevrijdingpop 2012 toezicht gehouden op de openbare orde rondom
Bevrijdingspop in de Haarlemmer
Hout. Hierbij werden slechts enkele (veelal dronken) jongeren bekeurd, vanwege belediging of het
veroorzaken van overlast. Op een
totaal van de vele bezoekers (op
een hoogtepunt zo rond de 75.000
bezoekers) is dat bijzonder weinig en de politie is dan ook zeer
tevreden over het verloop van dit
evenement. Tijdens het horecatoezicht in het centrum van Haarlem in de nacht van zaterdag op
zondag, heeft de politie hard gewerkt in de preventie en bemiddeling om ongeregeldheden te voorkomen. Ondanks de grote drukte was de sfeer goed en waren er
geen noemenswaardige incidenten. Wel had een flink aantal feestgangers veel te diep in het glaasje gekeken.

Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland, een ontmoetingsplek voor (ex)kankerpatiënten en
hun naasten is zaterdag 12 mei
geopend van 10.00 tot 12.30 uur
voor mensen uit de doelgroep en
belangstellenden.
U wordt feestelijk ontvangen aan
de deur en koffie, thee en heerlijke
high tea hapjes staan klaar.
Er is gelegenheid om te ont-moeten, er zijn gastvrouwen en een
oncologisch consulente aanwezig
om u wegwijs te maken en eventuele vragen te beantwoorden. Ook
kunt u luisteren naar of meezingen met het koor van het Inloophuis Kennemerland, Zingen voor
je Leven.
Er wordt opgetreden maar ook
geeft de stemcoach korte workshops. Het plezier in zingen staat
in dit koor centraal, ervaring is niet
nodig. En er zijn nog enkele plaatsen vrij.
De ervaren yoga-docente is aan-

wezig om u in een korte workshop
kennis te laten maken met yoga.
Matjes en dekentjes zijn aanwezig, u hoeft niets mee te nemen.
In het creatief atelier kunt u kennis
maken met de begeleiders en de
materialen en meewerken aan een
gezamenlijk IK-kunstwerk, dat we
na deze dag het Inloophuis zal sieren. Tussen 12.15 en 12.30 willen
we deze ochtend feestelijk afsluiten met het oplaten van wensballonnen. Uw wens (voor het inloophuis, uzelf of een ander) kunt u bij
ons op een wenskaart schrijven.
Het inloophuis, dat geopend is
vanaf 3 april streeft ernaar om
naar behoefte activiteiten, lezingen en cursussen te organiseren.
Ideeën? Schroom niet om ze met
de organisatie te delen.
Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl. U bent 12 mei welkom
aan Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord. Ook kinderen zijn
van harte welkom.

Avond over De Jonge
Fortuyn in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Op dinsdag
15 mei organiseren de Stichting
Cultuur in de Dorpskerk en Bredero Boeken een avond over het
boek De jonge Fortuyn door Leonard Ornstein.
Hoe het leven van Nederlands
meest excentrieke en uitgesproken politicus eindigde, weten we.
Hij werd op 6 mei 2002 vermoord.
De man die bewondering, afschuw en verwarring wekte, werd
op die dag in één klap een politiek martelaar.
In De jonge Fortuyn vertelt de
auteur het verhaal van Fortuyns
jeugd in Velsen, van zijn geboorte in 1948 tot het einde van zijn
studententijd in 1972. Hij laat zien
dat Pim Fortuyn in zijn leven vele gedaanteverwisselingen heeft
ondergaan: van een rooms-katholieke scholier in driedelig pak
op het Haarlemse Mendelcollege
tot een dandyachtige student die
flirtte met het links-radicale, marxistische gedachtegoed. De jonge Fortuyn bevat vele ingrediënten die de kiem legden voor de
latere politicus Pim Fortuyn, de
man die theater en humor bracht
in de politiek en hevige emoties
in de samenleving losmaakte.
Leonard Ornstein (1955) werkt
bij de VPRO en is politiek redacteur van het programma Buitenhof. Hij bracht zijn jeugd door in
Santpoort en studeerde vervolgens sociologie aan de Universiteit Utrecht. Jarenlang was hij
verbonden aan Het Parool en Vrij
Nederland. Hij is coauteur van diverse boeken, onder andere van
Frits Bolkestein, portret van een
liberale vrijbuiter (1999) en Paleis
Europa (2007). In 1995 ontving hij
de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Leonard Ornstein hoopt in 2014 te promove-

ren op de biografie van Pim Fortuyn.
Tijdens de bijeenkomst op 15
mei zal de auteur de totstandkoming van het boek toelichten.
Ook Marten Fortuyn, broer van de
vermoorde politicus, zal aanwezig
zijn en het woord voeren. Uiteraard is er ook volop gelegenheid
voor het publiek om vragen te
stellen aan beide sprekers.
De bijeenkomst wordt gehouden
in de Dorpskerk, Burgemeester Enschedelaan in SantpoortNoord en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis.
Het boek De jonge Fortuyn verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 9789023473114, en
kost 17,50 euro. Het boek is in de
Dorpskerk te koop en zal desgewenst door de auteur worden gesigneerd.
Meer informatie over het programma van deze avond en over
het gepresenteerde boek, Bredero Boeken, Hoofdstraat 234, telefoon 023-5382061.
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Pinkstermarkt
op Duin &
Kruidberg

Fris weekeinde
Na de koudste vijfde mei in 21
jaar tijd steeg het kwik vandaag (donderdag) tot 20 graden. Maar helaas, zicht op
grandioos meiweer zoals in
1989, 1992, 1998 en 2000 is
er voorlopig niet. Het zachtere
weer in de Benelux is alweer
bijna voorbij.
Vandaag vielen er enkele flinke
buien, omdat we in het overgangsgebied terecht zijn gekomen tussen de zeer warme lucht boven Frankrijk en
de veel koelere lucht ten westen van Nederland. Bij Bordeaux werd het 33 graden en
langs de Nederlandse oostgrens piekte het kwik op zomerniveau: richting de 25 graden. Hier was het iets minder
warm.

Vrijdag en in het weekeined
komt een langwerpige zuil van
hoge druk via het westen naderbij en die ontwikkeling onderdrukt de westerse regenimpulsen. Op vrijdag draait de
wind weer naar de kille noordwesthoek en dat gaan we merken aan de temperaturen. In
het weekeinde wordt het ‘s
middags slechts 12 tot 13 graden. Pluspunt is dat de zon er
goed gaat bijkomen op zaterdag en zondag en het blijft dan
ook (zo goed als) droog.
Vanaf dinsdag komen er nieuwe regenperikelen aan.
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

Kleding voor
de laatste reis
Vroeger was er voor na het
overlijden voor iedere overledene een doodshemd aanwezig.
Het was een vast onderdeel van
de uitzet. Pas vanaf de jaren ‘50
ging men de doden aankleden.
Eerst nog vooral in pyjama of
nachthemd. Later in kleding
naar keuze: een 3 delig pak,
een jurk of de spijkerbroek die
iemand erg graag droeg.
Bij het kiezen van de kleding
kunnen herinneringen een rol
spelen, maar ook herkenbaarheid van iemand. Kleding moet
recht doen aan wie iemand
was. Een bepaalde stropdas
kan een bepaald deel van het
leven vertegenwoordigen. Een
jurk die herinnert aan de belangrijke première. De jurk die
werd gedragen bij het feestje
van het 40 jarig huwelijksfeest,
de overall waarin altijd hard
in is gewerkt, of de motorkleding omdat iemand dat zo belangrijk vond. Soms is door de
overledene zelf al aangegeven
welke kleding is gewenst. Die
wens wordt dan natuurlijk uitgevoerd. Ooit zei iemand: ‘Ik
heb altijd sprankelend geleefd
en wil ook sprankelend eindigen’, terwijl ze een hele vrolijke
prachtige jurk aanwees die ze
aan wilde.
Bij wet zijn er geen bepalingen
opgenomen over kleding. Wel
wordt de voorkeur gegeven aan
natuurlijke materialen zoals katoen, wol, linnen of viscose. Bij
begrafenissen wordt synthetische of luchtdichte kleding en

Alice Loeters
schoenen afgeraden, omdat
deze het ontbindingsproces
tegenhouden. Er is dan geen
contact met het grondwater.
Schoenen worden meestal niet
aangedaan. Maar hier speelt
een praktisch argument omdat
zij niet altijd gemakkelijk aan
te doen zijn en bij een grote
schoenmaat kunnen de schoenen boven de kist uitkomen.
Tenslotte kan ervoor worden
gekozen om direct gewikkeld
te worden in doeken. De redenering is dan dat deze mens op
dezelfde manier de aarde verlaat zoals hij is gekomen.
Het mooiste is als nabestaanden bij het zien van hun dierbare overledene kunnen zeggen
‘het is hem of haar helemaal’.
Daar kan grote troost vanuit
gaan. Dat is echter niet altijd
mogelijk door omstandigheden.
Als dat wel het geval is kan het
als goede herinnering positief
van invloed zijn op een goede
start van het rouwproces.
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Villa Westend verwent
comité 25 jaar Velserbroek
Velserbroek - Dana Reek en Bob
Zandberg van Villa Westend hebben de comitéleden van 25 jaar
Velserbroek en hun partners in
het zonnetje gezet door te trakteren op een geweldig diner.
Tijdens de evaluatie van het fantastische jubileumjaar 2011 kwamen de uitbaters van Villa Westend tot de conclusie dat de leden van het comité 25 jaar Velserbroek zich met hart en ziel
hebben ingezet voor het welslagen van de jubileumfestiviteiten
in de jongste woonkern van de
gemeente Velsen. Dana en Bob
kwamen daarom op het idee om
de comitéleden in het zonnetje te
zetten.
Het comité heeft in 2010 en 2011
veel werk verricht. Zo kan het comité terugkijken op een aantal
zeer geslaagde evenementen.
In november 2010 bijvoorbeeld
ging de start van het jubileumjaar
gepaard met de uitreiking van het
speciale boek 25 jaar Velserbroek.
In december was er de kerstsamenzang met speciale artiesten
en op 1 januari 2011 de nieuwjaarsduik in de Westbroekplas.
Ook in januari was er het jaar-

lijkse stratenzaalvoetbaltoernooi
met een accent op 25 jaar Velserbroek. In februari het schaaktoernooi bij Tinholt met onder andere een simultaan met Hans Böhm.
In maart Young Fashion Designers, graffitikunst, kunstwerken van hout en een koetjesveiling in het winkelcentrum. Op 30
april Koninginnedag, met speciale activiteiten voor de ouderen.
In mei een fietsspeurtocht. In juni
de Avondvierdaagse, de Midsummernight voor jongeren en het
groots opgezette Smartlappenfestival-Nederlandse lied op het
Vestingplein.
In juli het muziekfestival bij Villa
Westend, met zowel lokale bands
en gezelschappen als bekende
artiesten. in september was het
jubileumevenement rondom de
eerste bewoner bij De Kamp, met
als thema leefbaarheid.
Op 8 oktober het dames straten zaal volleybaltoernooi met
ook een accent op 25 jaar Velserbroek.
Op 18 en 19 november 2011 vond
het slotweekend plaats met twee
fantastische feesten bij Villa Westend. (foto: Iris Reek)

SVIJ B2 in het nieuw
IJmuiden - SVIJ B2, een vriendenteam van de gezellige vereniging SVIJ heeft nieuwe tenues gekregen van Juwelier René Post. René die zelf ook graag
voetbalt vond het leuk om het
team, van de leiders Jan en

Frank in het nieuw te steken.
Trots staan de jongens met hun
nieuwe kleding voor de winkel van René, gevestigd aan de
Breestraat 120 in Beverwijk.
René, namens de jongens hartstikke bedankt!

Santpoort-Noord - Op tweede
Pinksterdag organiseert Landgoed
Duin & Kruidberg de alom bekende en gezellige jaarmarkt. Van een
grote diversiteit aan marktkramen
tot muzikaal vermaak, van historische rondleidingen tot een graffiti
wall; voor zowel de jongste als de
oudere gasten staat een grote variatie aan kraampjes en activiteiten garant voor een onvergetelijke middag. Uiteraard is er op culinair gebied ook veel te beleven. De
Jaarmarkt vindt plaats rondom de
vijver in de Engelse landgoedtuin.
Vanaf 12:00 uur kunt u genieten
van muziek en heerlijke lekkernijen, meedoen aan sportieve activiteiten, creatieve workshops of luisteren naar de presentatie over de
historie van het landhuis. Voor kinderen is een apart gevarieerd programma samengesteld. ,,Met deze jaarmarkt willen wij laten zien
dat Landgoed Duin & Kruidberg
open is voor een heel divers publiek, want nog steeds heerst onder velen het idee dat het landgoed alleen op uitnodiging toegankelijk is. Sinds 2002 bieden wij
veel verschillende arrangementen aan. Voor zowel zakelijke als
particulieren gasten. Zo staat dit
jaar zelfs een WK-arrangement op
het programma. Met de wedstrijden op groot scherm en beachsoccer veld in onze tuin”, aldus
Bernard Lensink, General Manager van Landgoed Duin & Kruidberg. De Pinksterjaarmarkt vindt
plaats op 28 mei, van 12.00 uur
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Voor het parkeren betaalt u kleine vergoeding van 2 euro per auto.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt in
Santpoort-Noord en is van origine
het grootste woonhuis van Nederland. In het landhuis zijn nu een
viersterrenhotel, een vergadercentrum, Michelinster-restaurant De
Vrienden van Jacob en Brasserie
& Loungebar DenK gevestigd. Het
hotel biedt 10 conferentiezalen, 5
authentieke stijlkamers en 75 hotelkamers, waarvan 31 authentieke landhuiskamers en 44 patiokamers. Sinds 1961 is het landgoed eigendom van ABN AMRO,
destijds de Nederlandsche Handel Maatschappij. Sinds 2002 is
het opengesteld voor publiek. Bij
Landgoed Duin & Kruidberg zijn
140 mensen (85 fte) werkzaam.
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Haven krijgt hoefijzer
met horeca
IJmuiden – In het nieuwe bestemmingsplan
Havengebied
IJmuiden worden negen oudere
bestemmingsplannen samengevoegd. Ook worden nieuwe ontwikkelingen en wensen meegenomen voor dit gebied. Zo wil
men de horeca concentreren in
de vorm van een hoefijzer rond
de Vissershaven, om zo een aantrekkelijk gebied te maken met
bestaande en nieuwe horeca, inclusief het gebied Les Halles. Hier
hoopt men ook passagiers en medewerkers van cruiseschepen te
trekken.
Visserij neemt een belangrijke
plaats in de haven in. Toch zijn
niet alle bedrijven ‘haven gerelateerd’. IJmuiden is Nederlands
grootste vissershaven. Momenteel ligt er een vraag naar een
passende containerfaciliteit voor
diepgevroren vis voor internationale handel. Ook de offshore is
sterk in beweging.
In deze bedrijfstak ligt een vraag
naar tijdelijke woonruimte voor de
eveneens tijdelijke medewerkers
die vaak uit het buitenland komen. Het bestemmingsplan voorziet daarom in de mogelijkheid
voor een ‘short stay hotel’ aan
Dokweg 4, wat nu nog een grasveld is.
Door de groei van de passagiersvaart en de komst van de nieuwe
cruiseterminal heeft IJmuiden de
ambitie om verder te groeien als
kusthaven.
Ook is er behoefte aan hoogbouw
van een aantal bedrijven in het
middenhavengebied. Dat staat
het bestemmingsplan toe, met
uitzondering van de nabije omgeving van de oude vuurtoren. ,,Deze zal niet worden ingebouwd,’’
aldus wethouder Verkaik.
Zeehaven IJmuiden is eigenaar

van de woningen aan de Seinpostweg. Vanwege de luchtkwaliteit is bewoning hier niet gewenst.
Het is aan Zeehaven IJmuiden
hiervoor regelingen te treffen met
de huurders van de woningen.
Het bestemmingsplan voorziet in
de mogelijkheid van bijvoorbeeld
ateliers of denktankruimte in de
bestaande woningen. Ook voor
overige woningen in het havengebied komt een beperking. Alleen eigenaren mogen deze nog
bewonen, met een speciale persoonsgebonden vergunning.
Goed vervoer van en naar de haven is essentieel voor het gebied.
Daarom wordt verder gekeken
naar maatregelen om de doorstroming op de route te bevorderen.
Bij de ontwikkeling van het havengebied moet ernstig rekening
worden gehouden met milieu-aspecten. Ook groenbeleid is belangrijk, bij de reconstructie van
de Kromhoutstraat is de aanleg
van groen een belangrijke factor. De doorgang naar het strand
moet nog steeds aantrekkelijker
worden. Daarbij is gekozen voor
een aantrekkelijke vermenging
van horeca en detailhandel.
In het havengebied staat het bestemmingsplan maximaal twee
seksinrichtingen toe. Raam- en
straatprostitutie is niet toegestaan.
Ook is Monumentenbeleid van
toepassing in het gebied. Het gaat
dan om het gebied rondom de
Vissershaven, Seinpostduin en de
bunkers van de verdedigingslinie.
In het bestemmingsplan is een
verdere uitwerking van gebieden
waar welke bedrijven zich mogen
vestigen. Zo is er ook ruimte voor
kantoren voor havengebonden
bedrijven. (Karin Dekkers)

Van AWBZ naar WMO
Velsen – De IJmondgemeenten
zijn samen druk bezig om hun
beleid vast te stellen voor de komende veranderingen op het gebied van WMO. Nu het kabinet
is gevallen is echter niet te zeggen wanneer die wijziging officieel ingaat. In de IJmond gaat
men er vanuit dat per 1 januari 2014 een nieuwe groep cliënten bij de WMO komt. Het gaat
om extramurale begeleiding voor
nieuwe cliënten of mensen die
na een herindicatie in de doelgroep vallen.
Extramurale begeleiding wil hier
zeggen, mensen die niet in een
instelling wonen. Mensen in een
beschermd woonproject vallen
ook onder deze nieuwe regeling
en moeten dus voor hun zorgvraag (begeleiding) naar de gemeente. Het kan dan gaan om
verzorging, verpleging of dagbesteding. De doelgroep zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met
verstandelijke, lichamelijke of
een zintuiglijke beperking, of een
combinatie hiervan en jongeren

of volwassenen met een psychiatrische problematiek. Het gaat
dan om mensen met een matige
of zware beperking.
Gemeenten komen voor een uitdaging te staan, want er is een
stijgende vraag naar begeleiding, terwijl het budget wordt
gekort met 5 procent. De vier
IJmondgemeenten hebben een
gezamenlijke subsidie-aanvraag
gedaan bij de provincie. Uitgangspunt van de WMO blijft:
participeren, meedoen dus.
,,Er is maatwerk nodig’’, zo liet
wethouder Westerman weten.
Vrijwilligers, maatschappelijke
organisaties en zorgaanbieders
worden gestimuleerd om een
netwerk te vormen om te komen
tot nieuwe maatwerk arrangementen in de wijk. Er wordt zoveel mogelijk getracht mensen
naar algemene voorzieningen te
herleiden, waarvoor geen indicatie nodig is. Individuele voorzieningen blijven mogelijk als dit
de meest adequate oplossing is.
(Karin Dekkers)

Minder
klachten over
discriminatie

PBS Advies ook in Velsen
Velsen - PBS Advies, administratieconsulenten/belastingadviseurs, is een kantoor met enthousiaste, mensgerichte medewerkers. Samen met de klant
werken zij aan een optimale dienstverlening op het gebied
van financiële administraties, salarisadministraties, belasting- en
bedrijfsadviezen.
In de loop der jaren hebben Paul
Buskermolen en Rob Koch van
PBS Advies in de regio een relatiebestand opgebouwd in uiteenlopende sectoren. Cliënten
zijn particulieren, ZZP’ers, kleine
en middelgrote ondernemingen,
verenigingen en andere organisaties. Paul en Rob zijn er heilig
van overtuigd dat het traditionele boekhouden is ingehaald door
de online toepassingen. Klanten werken altijd met de nieuwste versie van de boekhoudsoftware, er hoeft niets geïnvesteerd of geïnstalleerd te worden en back-ups worden automatisch gemaakt. En er kan een
grote kostenbesparing worden
gerealiseerd. Volgens PBS Advies is het invoeren van de boekhouding niet meer nodig. Het
moderne bedrijf voert immers al
een grotendeels digitale administratie, compleet met facturatie en koppeling met telebankieren. De visie van PBS Advies is
dan ook: koppel de werkzaamheden aan het online boekhoudpakket en een groot deel van de
administratie is al gedaan. Veel
van hun cliënten werken al met
de online toepassing. Uiteraard
kan PBS Advies nog steeds uw
gehele boekhouding verzorgen.
Als u er om een of andere reden
niet aan toekomt, kunnen zij uw
administratie toch nog boeken of

kunnen die op elk gewenst moment van u overnemen.
Ook voor salarisadministraties
biedt PBS Advies een online oplossing. Cliënten leveren online hun gegevens aan, PBS Advies controleert en verwerkt deze. Desgewenst kan de cliënt zelf
een deel van de personeelsadministratie (HRM) bijhouden. De
salarisstroken zijn zowel voor de
cliënten als hun personeel online
beschikbaar.
Door de online toepassingen is
PBS Advies beter in staat cliënten te begeleiden en de door hen
geboekte administratie te controleren. Zo zorgen zij er voor dat
zowel de actuele overzichten als
de jaarrekeningen van de ondernemingen een betrouwbaar inzicht geven in hun financiële situatie. PBS Advies verzorgt immers ook de jaarrekeningen, de
fiscale aangiften en overige bedrijfsadviezen voor hun bedrijfscliënten. Zij verzorgen tevens
tussentijdse rapportages en het
samenstellen van financiële jaarstukken. Daarnaast verstrekken
zij deskundige hulp op het gebied van fiscaliteiten, financieringsaanvragen, personeelszaken, bedrijfsopvolging, administratieve- en logistieke automatisering.
Uiteraard verzorgt PBS Advies
ook aangiftes inkomstenbelasting voor particulieren. Bij het
opstellen van de aangifte werken
zij aan een optimale ‘uitkomst’ en
zullen zij erop attent zijn dat niks
over het hoofd wordt gezien. Indien u hulp nodig heeft bij het
aanvragen of wijzigen van een
voorlopige
aanslag/teruggave
kunt u uiteraard ook bij hen terecht. Zie ook www.pbsadvies.nl.

Vergadering Rode
Kruis afdeling Velsen
Velsen-Zuid - Het bestuur van
het Rode Kruis afdeling Velsen nodigt haar ledenuit voor
de aankomende afdelingsraadvergadering van afdeling Velsen.
Deze zal plaats vinden op dins-

dag 15 mei om 20.00 uur in het
Rode Kruis gebouw, ‘s Gravenlust 35B. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar secretaris@rodekruisvelsen.nl of telefonisch via 0255-519812.

Regio – In 2011 zijn 158 klachten over discriminatie binnengekomen bij Bureau Discriminatie Kennemerland. In 2010
waren dat er nog 205. Er is sprake van een landelijke tendens.
Maar ook meldt het bureau in
haar jaarverslag over 2011 dat
er minder klachten binnenkomen via de politie. De meeste
klachten gaan over rassendiscriminatie. Klachten over discriminatie op grond van godsdienst en leeftijd zijn doorgaans
nogal veranderlijk. Het aantal klachten over handicap en
ziekte nam af. Opvallend is wel
dat deze vooral plaatsvonden
op het gebied van onderwijs en
commerciële dienstverlening.
Jaarlijks komen er ongeveer
tien klachten binnen over homoseksualiteit, die vooral worden ervaren in de eigen woonomgeving en openbare ruimte.
Er zijn in 2011 ook tien klachten binnengekomen over politie
en Marechaussee. Daarbij ging
het vooral om de controles op
Schiphol, waarbij reizigers met
een donkere huidskleur de bejegening als vernederend, beledigend en discriminerend ervaren. In het algemeen spelen de
grootste categorie klachten zich
af op de arbeidsmarkt en in de
eigen woonomgeving. Bureau
Discriminatie
Kennemerland
houdt zich niet alleen bezig met
het noteren en tellen van klachten, maar houdt zich ook bezig
met klachtbehandeling, onderzoek en monitoring, voorlichting
en projecten, advies en beleid.
Het BD werkt samen met VIOS,
Veilig In en Om School, en geeft
op verzoek gastlessen, voorlichting en trainingen aan scholen.
Ook worden trainingen gegeven aan baliepersoneel, bij politiebureaus. Op het Houtfestival ondernam het BD een activiteit waarbij bezoekers konden ervaren hoe het is om te leven met een ziekte of handicap,
met onder meer een rolstoelparcours en een parcours voor
blinden en slechtzienden. Daarnaast zijn verschillende andere evenementen en activiteiten
ontplooid. (Karin Dekkers)

Arrangementen
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Beeckestijn heeft
een serie arrangementen samengesteld die van het bezoek
aan de historische buitenplaats
een bijzonder dagje uit maken. Zo kan er worden gepicknickt, wordt er een high tea geserveerd en zijn een wandel- of
fietstocht mogelijk. Op de website staan zes verschillende activiteiten, die zowel individueel of
een groepsverband kunnen worden gedaan. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
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Moedernacht in Velsen

Marcel Keizer
nieuwe trainer
Telstar
Velsen-Zuid - Marcel Keizer is de nieuwe oefenmeester van de mannen van Telstar.
De 43-jarige oefenmeester is
momenteel trainer bij topklasser VVSB.
Sinds zijn 33ste is hij al eindverantwoordelijke binnen de
top van het amateurvoetbal.
In 2011 wist hij zijn Coach Betaald Voetbal succesvol af te
ronden. Na succesvolle onderhandelingen kwamen Telstar,
Humphrey Nijman namens
Football Mix B.V. en Marcel
Keizer tot overeenstemming
over een 2-jarig contract bij de
Witte Leeuwen.
Marcel Keizer maakt in het seizoen 1987/1988 zijn debuut als
voetballer in de hoofdmacht
van Ajax. Na twee seizoenen
maakt hij in 1989 de overstap
naar Cambuur Leeuwarden
waar hij tot 1999 actief is in zowel de Eredivisie als Eerste Divisie.
Nadien komt hij nog twee seizoenen uit voor De Graafschap
en sluit hij zijn loopbaan af in
Emmen. De begenadigde middenvelder gaat direct na zijn
actieve carrière aan de slag
als trainer. Hij is onder andere
trainer van UVS uit Leiden en
is vier jaar verantwoordelijke
bij Argon waarmee hij naar de
Topklasse weet te promoveren.
,,Wij zijn ongelooflijk blij en
trots om Marcel te mogen verwelkomen’’, aldus algemeen
directeur Pieter de Waard.
,,Zijn kennis, ervaring en achtergrond maken hem voor ons
de ideale kandidaat.’’
,,Het is mooi dat ik deze stap
kan maken nadat ik vorig jaar
mijn trainerscursus succesvol
heb weten af te ronden’’, aldus
Keizer.
,,Ik heb er erg veel zin in nadat
ik, bewust, een tijd uit het betaalde voetbal ben geweest. Ik
ben erg blij met de kans die ik
bij Telstar krijg.’’

Preventieve
maatregelen
tegen woninginbraken
Regio - De politie krijgt de
laatste tijd veel aangiften binnen
van
woninginbraken,
waarbij laptops, Ipads, Iphones
en andere kostbaarheden worden gestolen. Deze bezittingen liggen dan zichtbaar achter het raam in vensterbank of
op de tafel. Dit is kennelijk een
goede aanleiding voor inbrekers om snel hun slag te slaan.
Daarom verzoekt de politie
kostbaarheden niet in het zicht
te leggen, om een hoop ellende te voorkomen.

Plechtige Nationale
Herdenking in Velsen
Velsen - In Velsen heeft de Nationale Herdenking vrijdag op
verschillende plaatsen en tijden plaatsgevonden. Om zes
uur ‘s avonds was een herdenkingsbijeenkomst in het stadhuis, waarna kransen en bloemen werden gelegd bij het monument op Plein 1945. Met de
burgemeester en vier wethouders voorop ging het vervolgens
in een lange rij naar Westerveld.
Ook bij Tata Steel wordt aandacht besteed aan deze herdenkingsdag. Directeur Tata
Steel IJmuiden, Dook van den
Boer, en Henk Hamans van de

Centrale
Ondernemingsraad
legden een krans bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat.
Verzetsheld Jan Bonekamp
werd herdacht op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. De
herdenking geldt alle gevallenen van oorlogen en vredesmissies sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook jongere mensen zijn betrokken bij de Nationale Herdenking. Op Plein
1945 waren de Zeekadetten in
uniform aanwezig. Ook zij legden een krans bij het monument. (Karin Dekkers)

Zaterdag opening
Coffee-star in de bieb
Velsen - Vanaf 12 mei heeft de
bibliotheek verruimde openingstijden met onbemande uren. Bibliotheek Velsen zet een eerste stap in het vernieuwingsproces dat in 2011 onder de noemer
‘Kiezen voor Kansen’ is ingezet:
de opening van Coffee-star in de
centrale bibliotheek in IJmuiden
op zaterdag 12 mei. Om 10.00
uur zal burgemeester Weerwind
de openingshandeling verrichten. Aansluitend geeft zangeres Krystl een optreden. Vanaf maandag 14 mei worden de
openingstijden, zowel van Coffee-star als de bibliotheek, verruimd.
Coffee-star is gesitueerd in de
centrale ontvangsthal en biedt
op een toegankelijke en vriendelijke wijze, in een warme en comfortabele bar-omgeving, een uitgebreid assortiment kwaliteitskoffie aan. Verder zijn te koop
broodjes,
koekspecialiteiten,
frisdranken, thee en smoothies.
Bibliotheek Velsen wil met deze
samenwerking de verblijfsfunctie van de bibliotheek verbeteren en ook aantrekkelijker worden voor het winkelend publiek.
Door de verplaatsing van de
horecafunctie naar de entreehal wordt er op de eerste verdieping een nieuwe servicebalie
geopend. De inrichting van het

oude leescafé blijft overigens intact, zodat bezoekers hun consumpties van Coffee-star ook
boven in de bibliotheek kunnen
nuttigen. Vanaf 12 mei zijn alleen consumpties van Coffeestar toegestaan in de Centrale
Bibliotheek.
Om de klant nog beter te kunnen bedienen worden de openingstijden, in beide vestigingen,
verruimd. Directeur Martijn Mewe over de veranderingen: ,,Met
de verzelfstandiging en bezuinigingen in het vooruitzicht moeten we ons als bibliotheek vernieuwen. Daarbij is het vooral van belang om meer als ondernemer te opereren. De opening van Coffee-star is een eerste stap in dat verband die voor
de klant zichtbaar is. Wat mij betreft is deze voorziening een verrijking van de bibliotheek èn van
het horeca-aanbod in IJmuiden.
Hiermee worden de eerste contouren van mijn ideale bibliotheek zichtbaar: een Warenhuis
van de Geest.”
Op www.facebook.com/bibliotheekvelsen kunt u de verbouwing volgen. U bent natuurlijk
ook van harte welkom om op zaterdag 12 mei het nieuwe café
te komen bekijken en te luisteren naar een spetterend optreden van Krystl.

Velsen - Op 12 en 13 mei is
het Moedernacht in Velsen.
Moederdag is een feestelijke
dag waarop wereldwijd moeders in het zonnetje gezet worden. Moederdag heeft ook een
schaduwkant: de moedernacht.
Wat is Moedernacht? Voor veel
vrouwen is zwangerschap en
de bevalling een zaak van leven of dood – voor hen en voor
hun kind.
Jaarlijks overlijden wereldwijd meer dan een half miljoen
vrouwen aan de gevolgen van
hun zwangerschap. 10 miljoen
vrouwen houden er blijvend
letsel aan over. 99% van deze vrouwen wonen in ontwikkelingslanden.
Moedernacht
vraagt hiervoor aandacht. Wat
kunnen we hier doen om vrouwen daar te helpen? Informatie
daarover is te vinden op 12 mei
in de Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden en op 13
mei in zwembad De Heerenduinen.
Om 11 uur is de biliotheek al
open voor bezoek. Op één van
de kramen presenteert zich
White Ribbon. Deze internationale organisatie houdt zich
wereldwijd bezig met het geven van informatie over moedersterfte. Een wit lintje is symbool van hun werk. Aanwezig is ook stichting ‘Adopteer
een vroedvrouw’. Deze stichting geeft studiebeurzen aan
jonge mensen in Ethiopië die
tot vroedvrouw worden opgeleid. In de loop van de middag
worden onder andere Myrthe

de Geus van ‘White Ribbon’ en
Roos Ament van ‘Adopteer een
vroedvrouw’ geïnterviewd door
cabaretière Funda Müjde.
Een derde organisatie die een
duidelijke rol speelt op deze
middag is stichting Baby Hope. Die zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in
Afrika, India, Zuid-Amerika en
Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.
Tijdens de manifestatie kunnen
deze zaken bij de kraam afgegeven worden.
Aanwezig met een kraam is ook
Laura Bonninga van ZwangerFit. Zij geeft voorlichting hoe
vrouwen in Velsen fit kunnen
blijven tijdens hun zwangerschap en weer fit kunnen worden na de bevalling.
Naast deze vier zijn er nog zes
andere organisaties die informatie geven en kleinigheden
voor Moederdag te koop aan
bieden.
Benieuwd naar de andere organisaties die meedoen? Houd
de Facebook-pagina in de gaten:
http://www.facebook.
com/12Mei2012 MoedernachtInVelsen. Daarop is meer informatie te vinden.
Op zondag 13 mei is op de
kraam in het zwembad dezelfde informatie te vinden. Bovendien kan ook in het zwembad kraammateriaal afgegeven worden voor Stichting Baby Hope.

Zeehondenopvang blij
met toezegging gemeente
Velsen - Dave de Koning van
EHBZ, Eerste Hulp bij Zeehonden, is heel blij met de toezegging van de gemeente Velsen
dat er structureel steun komt
voor zijn vrijwilligersorganisatie.
De gemeente maakte onlangs
bekend dat zij structureel stichtingen die zorgen voor de opvang van gevonden, gewonde
of gedode dieren, gaan steunen.
College en gemeenteraad in Velsen vinden dit een gemeentelijke taak.
,,Er is nog niet bekend in welke vorm wij steun krijgen’’, zegt
Dave de Koning. ,,Dat zou kunnen zijn per rit of misschien op
een andere manier. Nu zijn we
heel afhankelijk van sponsors.
Wij krijgen regelmatig steun van
garagebedrijven als er problemen zijn met onze auto. Maar
verder dragen wij als vrijwilligers
ook een deel van de kosten. Zo
moet onze auto beschikken over
EHBO materiaal en een brandblusser. Alle gevonden levende dieren worden naar Pieterburen gebracht. Overleden dieren
worden meegenomen en doorgaans voor onderzoek naar een
universiteit gestuurd, waar onderzoek naar de doodsoorzaak

plaatsvindt. Dode dieren die op
het strand blijven liggen vormen
een risico voor de volksgezondheid en kunnen niet zomaar blijven liggen.’’ EHBZ werkt in een
groot gebied van Bloemendaal
tot Castricum, met drie vaste vrijwilligers en enkele reservekrachten. Zij beschikken over een auto. Van de gemeente Heemskerk
krijgen zij een vergoeding voor
elke rit die zij naar Heemskerk
maken. Momenteel is het tamelijk rustig voor EHBZ, maar in januari hadden zij het druk. ,,Bij
stormachtig weer spoelen er regelmatig dode of levende zeehonden of bruinvissen aan. En
eind mei krijgen de zeehonden
jongen. De eerste vier weken zijn
bepalend voor een pup. Als zij in
die periode hun moeder kwijt raken, zijn de jongen zonder hulp
reddeloos.’’ De vrijwilligers beschikken over een EHBO-diploma voor zeezoogdieren en een
certificaat voor SOS dolfijnen. Zij
weten wat en hoeveel de zeedieren eten, mogen injecteren en
weten uiteraard veel over de verzorging van de dieren. EHBZ is
in de regio actief vanaf 2007. Zie
voor meer informatie www.ehbzvelsen.nl. (Karin Dekkers)
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Jubileumboek nu te koop

Herinrichting
Planetenweg

Half miljoen
voor ICT
Velsen – Voor vervanging en aanschaf van software en hardware
in het stadhuis wordt dit jaar een
bedrag van 520.000 euro opgenomen. Doel is de bedrijfsvoering efficiënter te maken en de continuïteit van de ICT te verhogen.

Velsen - Woningbedrijf Velsen
staat aan de vooravond van de
renovatie van 72 appartementen aan de Orionweg en groot
onderhoud aan de naastgelegen 15 eengezinswoningen. Er
gaan 24 appartementen in de
verkoop.
Onlangs werd een promotiebord
geplaatst om de verkoop onder de aandacht te brengen. Het
bord is voorzien van ‘lantaarntjes’ om het bijzondere kenmerk
van dit project te benadrukken.
Om 21.00 uur gaan de lampjes
branden. Doordat de aanbesteding pas volgende week plaats
vindt, staat de planning nog niet
vast. Streven is eind dit jaar met
de renovatie te starten.
Woningbedrijf Velsen heeft gekozen voor renovatie vanwege de architectonische waarde van het gebouw. Het nieuwe
ontwerp zorgt voor een moderne
uitstraling terwijl de voorgevel
behouden blijft. Het ontwerp is
van Casa Architecten. De renovatie zorgt voor verbetering van
de kwaliteit van het woningbezit.
De koopappartementen hebben
een interessante prijs voor starters. Daarmee hoopt Woningbedrijf Velsen ook een klein steentje bij te dragen aan de doorstroming. Zie ook www.delantaarntjes.nl. Woningbedrijf Vel-

sen heeft, net als vele andere
corporaties, een convenant ondertekend voor het verminderen van de CO² uitstoot. Daarom investeren zij in energiezuinige systemen bij nieuwbouw en
renovatie zoals de WKO (Warmte Koude Opslag). Dit systeem
maakt gebruik van aardwarmte
en de zon voor het verwarmen
en koelen van de woning. Bij
stijgende energieprijzen kan dit
in de toekomst ook een financieel voordeel voor de huurder opleveren.
De herhuisvesting van de huurders is al gestart. Een deel van
hen heeft aangegeven na de renovatie terug te willen keren
naar De Lantaarntjes en krijgen
tijdelijk een andere woning toegewezen. De overige huurders
verhuizen definitief. De huurders met een vast contract krijgen voorrang bij de koop
De woningen die Woningbedrijf
Velsen verhuurt, zijn voor 99%
sociale huurwoningen. Zij willen ervoor zorgen dat in 2020
nog steeds 93 procdent van hun
woningen in die categorie valt.
Daar houden zij met hun plannen rekening mee. Dat is ook
het geval bij De Lantaarntjes. Na
de renovatie blijft de huurprijs
onder de grens voor de huurtoeslag. Zie ook www.wbvelsen.nl.

40ste Nationale Molendag
Santpoort-Noord - Zaterdag
12 mei is het weer de landelijke molendag. Dit is de 40ste
viering door Vereniging de Hollandsche molen. De Zandhaas
zal deze dag ook de deuren
openen van 10.00 tot 17.00 uur.
Zij hopen op deze dag op een
mooi windje.
Het thema van de dag is dit
jaar: Ontdek de verhalen rond
de molen, deze dag zal er op de
motorzolder door een verteller
molenverhalen verteld worden.
Bij voldoende wind zal de molensteen malen, de molenaar
luistert dan vooral naar het geluid, het zingen van de stenen.
Met de wind wisten ze in de
vroege middeleeuwen het leven al wat makkelijker te maken. De windmolen was uitgevonden. In 1515 stond er al een
korenmolen in Santpoort. Het

maalproces is nog steeds hetzelfde. Het ambacht van molenaar is nog steeds levend op de
Zandhaas.
Tijdens de molendag zijn er
nog meer ambachtslieden die
hun kunsten willen laten zien,
de heer van Berge is imker, de
Pittige Tantes geven advies op
gebied van voeding in het algemeen en brood in het bijzonder.
De heer Matsumoto maakt
handgeschept papier van afval.
Ook zijn dit jaar de treinen van
de gebroeders van der Lubbe
op het erf te bewonderen.
In het Haarlemse staan een
aantal bijzondere molens die
geopend zullen zijn, U kunt er
een poldermolen, korenmolen
of houtzaagmolen bezoeken.
De adressen zijn bij de Zandhaas verkrijgbaar.

Ondertussen is het 2012 en een
rekensommetje leert dat het honderd jaar geleden is dat Stormvogels door tussenkomst van het
toenmalige IJVV werd opgericht.
Op 2 juni 1912 wel te verstaan.
In de lijn van de voorgaande jubilea lag het voor de hand weer met
een uitgave te verschijnen, maar
wel één die afweek van de vorige edities. In oktober 2010 pakte het groepje Map Arpad, Jack
Zwart, Jaap de Vries en Leen van
der Lugt de handschoen op en de
uitdaging aan. De uitgangspositie was een zo breed mogelijke inkijk te geven in de honderdjarige
geschiedenis zonder dat diezelfde geschiedenis de overhand zou
krijgen. In het jubileumboek bij het
75-jarig bestaan was hier al ruimschoots aandacht aan besteed.
Anderhalf jaar later is er een document tot stand gekomen dat in
verhaalvorm terugkijkt op de succesvolle en aangrijpende periode
waarin veel bekende personen en
gebeurtenissen voorbij zijn gekomen. Het uiteindelijke resultaat is
een jubileumboek van 276 pagina’s, met harde kaft, in A4 formaat
en met zeventig verhalen. Markante personen als G.J. Bremerkamp,
Piet Heilig, Arie Glas, Piet Kraak,
Freek Venus, Toon Effern, Gerrit
Visser, Jan Thijssen, Arie Bakker
e.v.a. passeren de revue. Maar ook
het in de Kennemerlaan gelegen
Kennemerhof, de zwerftocht langs
alle velden, de fusies, de Zilveren
Trawler, de oud-voorzitters, de alom bekende Bakkertje Bier, maar
ook de opkomst en ondergang van
de supportersverenigingen, het
opvallende verloop van alle beslis1 JUNI 2012

1912-2012

IJmuiden – De Planetenweg
tussen de Bellatrixstraat en de
Grahamstraat wordt heringericht. De weg krijgt vrij liggende
fietspaden. Tegelijkertijd wordt
in de weg een infiltratietoernooi aangebracht. Het regenwater van de weg en de aangrenzende flats worden daarbij afgekoppeld van het afvalwater. De
werkzaamheden worden naar
verwachting in het voorjaar van
2013 uitgevoerd. Tot en met 30
mei kan men bezwaren of zienswijzen op het plan indienen.

Ingrijpende renovatie
complexen Orionweg

singswedstrijden en nog tientallen andere hoofdstukken Behalve
deze verhalen zijn er vier bijdragen van evenzoveel bekende gastschrijvers die ieder op hun manier
terugkijken op hun bemoeienis en
contact met Stormvogels. Natuurlijk wordt de grote groep vrijwilligers niet vergeten. Het extra sausje komt uit de hoeveelheid foto’s
die in het boek zijn opgenomen.
Unieke exemplaren die door volstrekt onbekenden zijn aangereikt
maar een aparte inkijk in het verleden geven. Linda Bannink heeft
een dvd samengesteld die bij het
boek is ingesloten en waarin het
oude en actuele Stormvogels elkaar ontmoeten.
Voor de prijs van het boek behoeft
u de aankoop niet te laten. Een lid,
vriend of donateur kan het boek
aanschaffen voor 5 euro, daar
waar de prijs voor anderen 15 euro
is. U kunt het boek reeds bestellen via www.stormvogels.nl waarna u bericht ontvangt waar het afgehaald kan worden. Op 1 juni a.s.
tijdens de jubileumreceptie wordt
het boek gepresenteerd. Ook
op zaterdag 2 juni, als een reünie voor oud-leden gepland staat,
kunt u het boek op Sportpark Zeewijk aanschaffen.
In het kader van het 100-jarig jubileum organiseert Stormvogels op
zaterdag 2 juni een reünie. Voorafgaand aan deze reünie wordt er
een onderlinge voetbalwedstrijd
georganiseerd voor (oud-)leden.
Tijdens deze reünie kunt u oude
koeien uit de sloot halen, sterke
verhalen ophoesten, oude teamgenoten ontmoeten of een blik
werpen op ons museum. U kunt u
zelf voor deze reünie aanmelden
via reunie100@stormvogels.nl. Zie
ook www.stormvogels.nl of www.
facebook.com/stormvogels100jaar
IJVV Stormvogels 100 jaar geschiedenis in vogelvlucht

Velsen – Het hondenbeleid van
de gemeente Velsen richt zich op
een positieve communicatie met
de eigenaar van de hond, met als
doel hondenoverlast te beperken.
In 2010 is een eigen ‘hondenhuisstijl’ ontwikkeld en een nieuwe folder gedrukt. In 2011 zijn in IJmuiden nieuwe borden geïntroduceerd om duidelijk te maken waar
honden mogen loslopen en borden voor speelplekken waar honden niet welkom zijn. Deze borden worden nu in heel Velsen geplaatst. Op losloopgebieden of uitlaatstroken is geen opruimplicht
voor hondenpoep. In 2012 zullen in heel Velsen gratis poepzakjes bij prullenbakken worden opgehangen in gebieden waar honden worden uitgelaten. Het aantal losloopplaatsen wordt uitgebreid, in de hoop dat elders minder overlast van poep komt. Op
overlastlocaties wordt sinds vorig
jaar een hondenpoepzuiger ingezet. Deze zal vaker worden ingezet, ook op loslooplocaties, om deze aantrekkelijk en schoon te houden. Overleg met en begrip voor
hondenbezitters heeft een positief
effect. Dus wordt er meer overlegd met hondenbezitters en is bij
handhaving het doel minder overlast te verkrijgen, in plaats van alleen bekeuren. Er wordt gestreeft
naar een effectiever netwerk van
hondenpoepafvalbakken. Een andere nieuwe maatregel is dat verder onderzoek wordt gedaan naar
hondenuitlaatservices die overlast
veroorzaken. De financiering van
het nieuwe beleid kost eenmalig
85.000 euro, dat kan worden betaald uit de reserve hondenoverlast. Structurele maatregelen kosten per jaar 104.000 euro, dat komt
uit de exploitatiebegroting hondenoverlast. (Karin Dekkers)

Bij bijna alle jubilea van IJVV
Stormvogels is een aandenken in de vorm van een magazine, special of boek verschenen. Dat begon al in 1922 bij
het tienjarig bestaan. Een aantal notabelen uit die tijd deden
hun zegje in een speciale uitgave die de vorm en uitvoering
van een krant had. Het meest
uitgebreid werd stilgestaan bij
het vijfenzeventigjarig bestaan
in 1987. In een leuk boek werd
ruim aandacht besteed aan de
achterliggende jaren. Bij het
negentigjarig bestaan in 1992
vonden de plaatselijke pers en
Stormvogels elkaar in een zeer
leesbare jubileumkrant.

1912-2012

Hondenbeleid
2012

IJVV Stormvogels
100 jaar geschiedenis in vogelvlucht

s

LGV stelt vragen over
Wijzer in Geldzaken
Velsen - Velsen vervult een voortrekkersrol op het gebied van
schuldhulpverlening. Zo komt het
beleid van Velsen zelfs in de picture bij de G20 top in Mexico. De
fractie van LGV heeft echter enkele vragen over het beleid in Velsen.
In het schooljaar 2010-2011 is er
een start gemaakt met het project
Wijzer in Geldzaken bij het VMBOonderwijs. Vervolgens zou het project worden doorgevoerd bij overige middelbare en basisscholen.

LGV wil graag weten hoe het staat
met dit project. Komt er een evaluatie? Ook vragen zij zich af hoe
dit project wordt gefinancierd. Wijzer in Geldzaken wil kinderen leren hoe zij verstandig met geld omgaan en is dus sterk preventief gericht. Maar hoe zit het eigenlijk met
schuldhulpverlening in Velsen? Het
aantal mensen in Nederland met
schulden groeit, is dat ook het geval in Velsen? Op welke manier
geeft de gemeente ondersteuning?

pagina 24

10 mei 2012

Talenta helpt en houdt
mensen aan het werk

Boekenantiek- en
curiosamarkt
Santpoort-Noord - Zaterdag 12
mei wordt op de Hagelingerweg/
Broekbergenplein van 08.00 tot
16.00 uur een boeken-, antieken curiosamarkt georganiseerd.
Tijdens deze markt zal er van alles te koop zijn, oude, leuke en
mooie spullen en ook veel boeken. Misschien vindt u wel hetgene waar u al een hele tijd
naar op zoek bent. Wie ook wilt
deelnemen aan deze markt kan
een kraam huren via telefoonnummer 0255-518380 of 0642456182.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 12 mei
wordt van 09.00 tot 16.00 uur
een gezellige rommelmarkt gehouden met veel kramen die vo
liggen met van alles en nog wat.
Wie ook overtollige spullen wilt
verkopen kan een kraam huren.
Voor informatie of reserveringen
van een kraam: telefoon 0255533233 of 06-10475023. De volgende markt wordt gehouden op
2 juni.

Band ‘Geloof
Mij Nou Niet’
in Stage Café
IJmuiden - Op zondag 13 mei
verzorgt de band Geloof Mij
Nou Niet een optreden in het
Witte Theater Stage Café aan
de Kanaalstraat 257. De bandleden hebben met elkaar meer
dan 300 jaar ervaring met het
maken van muziek, dat varieerde van de huiskamer tot bekende lokale toppers. Het repertoire is veelzijdig en wordt
met veel passie uitgevoerd. Het
muzikale streven is om de covers met een eigen interpretatie neer te zetten. Het muzikale reisje door de tijd is dan ook
een prima smoes om de moederdagvisite te ontlopen, en
lekker uit je dak te gaan in het
Stage Café. Aanvang 17.30 uur.
Toegang gratis.

Rijbewijs
ingevorderd
Velsen - Tijdens een onopvallende surveillance heeft de
politie dit weekeinde meerdere bestuurders aan de kant
gezet die zichzelf of het overig verkeer in gevaar brachten.
Een 38-jarige automobolist uit
Marken reed 183 km/uur door
de Wijkertunnel. De videosurveillanten wisten de man veilig aan de kant te zetten en
vorderden zijn rijbewijs in. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is hij
voorlopig kwijt.

Tableau maakt ruimte

Extreme kortingen op
glas en grafische kunst
Santpoort-Noord - Om ruimte te maken voor nieuwe kunst,
zijn bij Tableau Lijstenmakerij,
Galerie en Kunstuitleen nu extreme kortingen te verkrijgen
op litho’s, etsen en zeefdrukken van diverse bekende kunstenaars. Daarbij is werk van
Herman Brood, Corneille, Fon
van Klement en Ton Schulten.
Het gaat om kortingen tot 70
procent.
Om extra publiek te trekken is
Tableau in mei elke zondagmiddag geopend van 1 tot 5
uur.
Ook op het prachtige glaswerk
uit Polen en Tjechië zijn kortingen verkrijgbaar, tot 30 procent. Het gaat om unieke stukken in bijzondere kleuren gemaakt in kristalglas met een
goed loodgehalte. Er zijn vazen,
schalen en objecten in de collectie. ,,In de kunstwereld is het
ongebruikelijk om zulke kortingen te geven, maar ik wil ruimte maken voor nieuwe exposi-

ties’’, zegt Ron van de Wakker.
,,Dit is dus een mooi moment
om kunst in huis te halen.’’
Bij Tableau zijn steeds wisselende tentoonstellingen van
originele schilderijen te bekijken. De kortingen gelden echter alleen voor de grafische
kunst en het glas. Het is ook
mogelijk om werk via de kunstuitleen te huren. Tableau is een
ambachtelijke lijstenmaker met
een eigen werkplaats, waar
men ook terecht kan voor restauratie en reparatie van lijsten. Uiteraard behoort ook het
vakkundig inlijsten van schilderijen, foto’s, posters en borduurwerk tot de mogelijkheiden. In de werkplaats is een
uitgebreide keuze aan lijstwerk en passe partouts. Tableau is gevestigd aan Hoofdstraat 160 in Santpoort-Noord
en bereikbaar onder nummer
023-5372404. Zie ook www. tableau-galerie.nl. Tableau is op
maandag gesloten.

Jam in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag16 mei is er weer de bekendste jamsessie uit de regio!
Voorlopig de laatste van dit seizoen. In september starten zij
weer met een nieuwe serie!
Deze sessie is niet akoestisch.
Het drumstel komt dan ook weer
van zolder en wordt nu al afgestoft. Muzikanten kunnen zich
van te voren aanmelden bij: annebelvanwijk@gmail.com.
De

bekende sessieband, bestaande uit Robin van Rijswijk, Remco de Vries, Marcel Selier en Annebel en Rafael Fernandez zullen weer voor de nodige ondersteuning zorgen. Dirk en Martine zorgen weer voor de ‘vochtige’ ondersteuning. De sessie
wordt gehouden van 20.00 tot
23.00 uur. Muziekcafé De Halve
Maan ligt aan de Hagelingerweg
36. De toegang is vrij.

Bij Groenrijk Velserbroek

Regio - Werk vinden en houden is voor veel mensen een
probleem. Door een lichamelijke
beperking, psychische problematiek, een periode van werkloosheid of zelfs hun leeftijd komen ze niet aan het werk. Gelukkig kan hun probleem opgelost worden en staan ze er niet
alleen voor. Talenta helpt hen
verder.
Talenta is een organisatie die
mensen helpt bij het vinden en
behouden van passend werk.
Dat doet Talenta voor gemeenten, het UWV en particulieren.
Daarnaast bemiddelt ze voor
werkgevers hun langdurig zieke
medewerkers naar ander werk.
De stichting werkt landelijk en
is ook in de noordelijke regio’s
actief. Een voortvarende aanpak,
praktische insteek en betrokkenheid zijn tekenend voor de
werkwijze van Talenta.
Richard Dorstijn is adviseur bij
Talenta. Hij ziet dagelijks hoe
mensen tot bloei komen op de
juiste plek en onder de juiste begeleiding. ,,Wij werken nauw samen met ondernemers. Zij stellen een werkplek beschikbaar in
hun bedrijf of creëren zelfs een
werkplek. Wij begeleiden onze cliënt bij het werk, tot hij of
zij zelfstandig kan functioneren.
Een proces dat altijd iets bijzonders oplevert’’, weet Dorstijn.
,,De werkgever krijgt een bijzonder loyale medewerker, die nooit
meer vergeet wat hij voor hem

deed. En de medewerker heeft
nieuw perspectief in z’n leven en
kan weer vooruit kijken.”
,,Gerichte scholing en opleiding dragen bij aan een goed
toekomstperspectief’’,
benadrukt Dorstijn. ,,Daarom werken
wij veel samen met werkgevers
waar onze cliënten leerwerktrajecten kunnen volgen. Of het nu
gaat om een heftruckcertificaat
of het diploma Helpende voor de
zorg, je krijgt iets mee voor je leven. Het brengt je verder. Dat is
precies waar het ons en de ondernemers waar we mee samenwerken, om gaat.’’
Meer weten? Kijk op www.talentawerkt.nl of bel met Richard
Dorstijn, Adviseur outplacement
en re-integratie, telefoon 0622215053, of met Pita Versluis,
Regiocoördinator, telefoon 0653560974.

Van Haersma Buma
bij CDA bijeenkomst
Heemskerk - Het CDA houdt
op maandag 14 mei een discussieavond over actuele politieke onderwerpen in sociaal-cultureel centrum de Jansheeren
in Heemskerk. Fractievoorzitter en kandidaat lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma zal op
die avond aanwezig zijn en mee
discussiëren. Ook een aantal andere kandidaten voor het lijsttrekkerschap waaronder minister Liesbeth Spies en staatssecretaris Henk Bleker zijn uitgenodigd. Later deze week wordt
bekend of ook zij gehoor kunnen geven aan de uitnodiging.
De avond wordt georganiseerd

door de gezamenlijke afdelingen van het CDA in de IJmond.
De mensen in de zaal bepalen
voor een belangrijk deel welke
thema’s worden besproken met
van Haersma Buma en de andere kandidaat lijsttrekkers. In ieder geval wordt er gesproken
over de economische crisis, de
voorgenomen “hervormingen”
op de woning -en arbeidsmarkt
en de effecten daarvan voor ouderen en jongeren. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor
alle belangstellenden, dus ook
voor niet-leden van het CDA. Het
begint om 19.30 uur. Er is plaats
voor maximaal 200 deelnemers.

Velsen - Vanaf dinsdag 8 mei
gaat Smashing Velsen weer
verder met volleyballen op het
strand.
Voor strandpaviljoen Noordzee
worden iedere dinsdag bij goed
weer de netten opgezet. Wie het
leuk vindt kan meedoen, dus
niet alleen leden van de volleybalclub. Afhankelijk van de opkomst worden er teams van 4,

5 of 6 mensen samengesteld en
gaan ze gezellig een wedstrijdje
spelen. Iedere dinsdag om 18.00
uur is op de site www.smashingvelsen.nl (tabje beachvolley) te
vinden of het beachen die avond
doorgaat.
Ze spelen tot de zon ondergaat
en wie wil drinkt nog gezellig na
afloop een drankje bij Paviljoen
Noordzee.

Maak gratis een bloemstuk voor Moederdag Volleybal op het strand
Velserbroek - De meeste moeders houden wel van een mooi
bloemstuk. En wat is er mooier dan een zelfgemaakt bloemstuk? Kinderen kunnen zaterdag
12 mei tussen 10.00 en 12.00
uur een bloemstuk maken voor
Moederdag. Meedoen is gratis, maar dat hoeft je moeder natuurlijk niet te weten.

Bij de ingang van Groenrijk Velserbroek staan zaterdag lange tafels waaraan je kunt werken. Potjes, oasis, bloemen en
groen liggen voor je klaar. Leef
je uit en maak er wat moois van!
Voor limonade en iets te snoepen wordt ook nog gezorgd.
De Moederdagactiviteit is gratis
voor kinderen tot 12 jaar.
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Luchtkwaliteit IJmond
blijft grote zorg
Velsen – Uit de nieuwe Visie
Luchtkwaliteit 2012 tot 2016 blijkt
dat de luchtkwaliteit in de IJmond,
en met name in het havengebied
van IJmuiden, een grote zorg blijft.
Over 2011 is gebleken dat de normen voor fijnstof nog verder zijn
toegenomen. Met een verbeterd
meetnet kon gedetailleerder onderzoek worden gedaan naar fijnstof in de regio. Daarbij werd vooral de uitstoot vanaf het Tata terrein
goed in beeld gebracht. ‘De bijdrage van Tata Steel aan de lokale
fijnstofconcentratie is dermate dominant dat andere lokale bronnen
erbij in het niet vallen’, staat in het
laatste RIVM-onderzoek. Bronnen
op Tata terrein zijn zogenaamde
oppervlaktebronnen als ertsenopslag, mengvelden en wegen. Het
beperken van de uitstoot van Tata Steel is echter geen zaak van de
IJmondgemeenten, maar van de
provincie. De IJmondgemeenten
zijn hierover wel in gesprek met de
provincie.
Toch verlangt men in het havengebied van IJmuiden en bij Tata Steel naar verdere uitbreiding
en ontwikkeling. ,,Er is een spanningsveld tussen de ontwikkeling
die je wilt voor het bedrijfsleven
en de economie en de gezondheid van de inwoners van Velsen’’,
zei wethouder Baerveldt dinsdag
tijdens de wekelijkse persconferentie. ,,Deze luchtkwaliteit vereist een heel pakket maatregelen die je niet alleen kunt nemen.
Daarom lobbyen we samen met
vier IJmondgemeenten druk bij de
provincie en de overheid. Terwijl je
in andere gebieden in Nederland
ziet dat de luchtkwaliteit verbetert,
blijft het bij ons een zorg. Er is dus
actie vereist.’’
In de IJmond draagt echter elke
maatregel zijn steentje bij. Daarom wordt al hard gewerkt aan het
project Velsertraverse, waar een
half klaverblad moet zorgen voor
een vlottere doorstroming van het
verkeer ten noorden van de Velsertunnel. Files zijn immers een
bron van fijnstof. Daarnaast wordt
het fietsgebruik gestimuleerd, onder meer door het fietsvriendelijker maken van kruispunten in Vel-

sen en Beverwijk. Ook het instellen van Tovergroen is zo’n maatregel. Bij het Pontplein is een soort
‘groene golf’ voor vrachtverkeer
van en naar de haven gerealiseerd.
Als vrachtverkeer sneller door kan
rijden, scheelt dat ook het overige verkeer tempoverlies en dus
fijnstof. Verder wordt met IJmond
Rijdt Alternatief gewerkt aan alternatieve brandstof. Er zijn inmiddels drie groengas vulpunten in de
IJmond gerealiseerd. En er komen
24 oplaadpunten voor elektrisch
vervoer. Momenteel rijden ongeveer 50 auto’s in de IJmond op alternatieve brandstoffen, het streven voor 2011 was 100 auto’s.
IJmond Bereikbaar wil fietsgebruik
stimuleren en autoverkeer ontmoedigen, zeker voor kortere ritten van minder dan 10 kilometer.
Minder autokilometers en meer
groen openbaar vervoer levert ook
winst op. Aantrekkelijk openbaar
vervoer, zomershuttles naar het
strand zijn voorlopig nog wensen.
De vier gemeenten weten zich
hierin gesteund door Tata, FED
IJmond en de Kamer van Koophandel en hopen in de zomer van
2012 een brug te slaan naar de
opdrachtgever van het openbaar
vervoer (provincie en Stadsregio
Amsterdam).
Ook op het gebied van industrie
valt nog winst te bereiken, door
een betere samenwerking met de
provincie in vergunningverlening,
toezicht en handhaving en een actieve aanpak voor het verminderen
van industriële uitstoot.
Toekomstgericht gaan de vier
IJmondgemeenten een voorbeeldfunctie innemen op het gebied van
groen bouwen, het aantrekken van
schone bedrijven en het scheiden
van vervuilers van
‘gevoelige’ bestemmingen. In 2016
hoopt men een verbetering van de
luchtkwaliteit te hebben bereikt.
Vanwege de risico’s voor volksgezondheid van fijnstof wordt in de
regio IJmond voortdurend onderzoek gedaan naar luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten
bij verschillende bevolkingsgroepen, waaronder ook basisscholieren.(Karin Dekkers)

Ontevredenheid over
HOV-Velsen traject 5
Driehuis - Er is veel ontevredenheid over de informatie-avond
over deeltraject 5 van HOV-Velsen.
Hier gaat de busbaan over het ongebruikte spoor in Driehuis tot aan
het politiebureau in IJmuiden.
Tot grote verbazing van het publiek bleek de avond vooral te
gaan over het fietspad dat gedeeltelijk langs het spoor komt. En of
dat links of rechts van het spoor
moet komen. Daarover mochten
de bewoners meepraten. Maar zij
waren vooral nieuwsgierig naar
meer. Bijvoorbeeld over de groene
afscheiding, die een meter hoog

wordt. De vraag is of dat heel veel
zicht en geluid wegneemt. Bewoners zijn erg bang voor extra overlast door de stoplichten die komen
bij het kruispunt HOV-Zeeweg en
HOV-Driehuizerkerkweg. Ook vrezen zij de nieuwe bestemming van
het spoor, dat een verkeersfunctie
krijgt. Hierdoor zou in de toekomst
de weg openliggen naar meer verkeer in en rond Driehuis.
In de nieuwe plannen zullen de reacties van bewoners worden verwerkt. De bewoners van Driehuis
en Velsen-Zuid zijn hier erg benieuwd naar.

Minder
paardenpoep

Maandelijkse Fort-deal
bij Café Terras Fort Zuid
Spaarndam - Elke maand iets
leuks of lekkers, tegen een flinke korting. De Fort-deal van de
maand mei is een rondvaart vanaf Fort-Zuid naar Haarlem en terug via de oude Kolksluis van
Spaarndam, de oudste nog werkende kolksluis ter wereld, plus
een kop koffie met appeltaart,
met een flinke korting.
Café Terras Fort-Zuid heeft een
groot en zonnig terras met een
prachtig uitzicht over de Mooie
Nel, het meer tussen Fort Zuid
en Penningsveer.
In het sfeervolle café is het in
de zomer lekker koel en ‘s winters warm. De muren van het
oude fort zijn namelijk een meter dik en het fort is bedekt met
een paar meter grond. Er zijn regelmatig optredens met live muziek, kunstmarkten, theater en-

zovoorts. Fort-Zuid is lopend, per
fiets, auto en per boot goed bereikbaar en er is een gratis parkeerterrein. Fort-Zuid Spaarndam behoort tot de Stelling van
Amsterdam, is proviciaal monument en staat op de Unesco werelderfgoedlijst.
Wie belangstelling heeft voor
deze Fort-deal, kan zich via email en het contactformulier op
de website aanmelden voor de
maandelijkse nieuwsbrief met
de nieuwe Fort-deal en alle activiteiten, optredens enzovoorts.
Fort-Zuid vind je niet zomaar, het
ligt half onder de grond, bedekt
met gras, verscholen achter rietkragen. Fort-Zuid moet je ontdekken, dus zoek het op: www.
fort-zuid.nl. Boezemkade 11,
2063 JH in Spaarndam-west of
bel 023-5379954.

Nationale Gemalendag
Velsen-Zuid - Gemaal De Velserbroek is op zaterdag 12 mei,
Nationale Gemalendag, weer
open, van 10.00 tot 16.00 uur.
Van 11.00 tot 12.00 uur is er
buiten een optreden van Duo
Leegh-water. Onder de naam
Halte pompstation verzorgen zij
een verrassend poldergeluid. Bij
slecht weer wordt het optreden
verplaatst naar 8 september,
Open Monumentendag.
Duo Leeghwater brengt muziek
op bijzondere locaties, die daar
in eerste instantie niet voor bedoeld zijn. Het duo ziet het als
een uitdaging om de hele omgeving bij de voorstelling te
betrekken: muziek, ruimte en
landschap vormen één geheel.
Het programma ‘Halte Pompstation’ is ontstaan vanuit een
gedeelde fascinatie voor gemalen, vaak prachtige gebouwen
in een eenzame polder. Ze geven het unieke en karakteristieke polderlandschap vorm en
zijn onmisbaar in de strijd tegen
het water. Duo Leeghwater bestaat uit twee musici die actief
zijn in het Nederlandse en internationale muziekleven. Marieke Wenink is een veelzijdige
altvioliste, werkzaam in het Gelders Orkest, Barokensemble Eik

en Linde en diverse kamermuziekbezettingen. Fluitiste Marieke Franssen legt zich voornamelijk toe op hedendaagse muziek en is als free-lancer actief
in verschillende ensembles zoals Nieuw Ensemble, Ensemble Modern, Ensemble 306 en
speelt met het Wervelwind Ensemble muziektheater voor kinderen.
Op 12 mei 2012 is het gemaal
dus weer te bezichtigen en de
motor zal mogelijk enkele malen draaien. Het gemaal is tijdens die dag voor ieder vrij toegankelijk. Het gemaal is te vinden tegenover de woning aan
Oostbroekerweg 15, 1981 LR
Velsen-Zuid. Parkeren kan op
het nabijgelegen parkeerterrein
voor Fletcher Resort Spaarnwoude aan de Oostbroekerweg. Opmerking: het gemaal
heeft geen huisnummer, maar
vormt met de machinistenwoning op Oostbroekerweg 15 het
gemaalcomplex. Hotel Fletcher
draagt namelijk het huisnummer 17.
Kijk ook eens op www.velserbroek.gemaal.nl en wordt donateurvan Stichting Gemaal De
Velserbroek voor 12 euro per
jaar.

Velserbroek – In 2011 is gecontroleerd hoe het staat met de
overlast van paardenpoep. Weliswaar wijzen de metingen uit
dat er minder mesthopen lagen
op zogenaamde overlastlocaties,
maar deze ‘hot-spots’ blijven bestaan. Daarom wordt het controleren in 2012 voortgezet. Ondertussen worden de betrokkenen
aangesproken op de afspraken
die zijn gemaakt. De gemeente
Velsen wilde een poepzak voor
paarden verplichten om de overlast terug te brengen. Omdat dit
veel extra werk voor handhavers
van de nieuwe wet zou betekenen is gekozen voor een andere route. Samen met maneges en
paardenbedrijven zijn afspraken
over het opruimen van paardenpoep gemaakt. Met deze bedrijven en nieuwe bedrijven wordt
nu opnieuw gesproken, om hen
te wijzen op de verplichtingen.
Vooral rond Velserbroek is de
overlast groot. Bij het 25-jarig
bestaan van Velserbroek heeft
woningcorporatie Eigen Haard
een speciaal bord laten ontwikkelen om de overlst van paardenpoep tegen te gaan. Het effect van dit bord wordt meegenomen in de evaluatie van 2012.

Nieuwe
publiekshal
IJmuiden – De gemeente wil
een bedrag van ruim 418.000
euro lenen voor de bouw van de
nieuwe publiekshal in het gemeentehuis. Wat de publiekshal echt moet gaan kosten wordt
geheim gehouden, in verband
met de onderhandelingen met
aannemers. In 2010, 2011 en
2012 is al geld apart gezet voor
deze verbouwing. Ook komt er
nog een bedrag uit de reserve
Verbeteren Dienstverlening. Het
voorlopig ontwerp is 15 maart
aan de gemeenteraad gepresenteerd. Tegelijkertijd werd het kredietvoorstel gedaan.

Hardrijder
Regio - De verkeerspolitie
heeft tijdens een snelheids- en
alcoholcontrole op de N208 in
Haarlem zaterdagmiddag 27
bestuurders aan de kant gezet.
Van alle bestuurders werd een
blaastest afgenomen en geen
van hen bleek onder invloed
van alcohol te verkeren. Twintig van deze bestuurders reden boven de maximaal toegestane snelheid van 70 km/uur:
sommigen kregen een waarschuwing i.v.m. de CAO-actie
en 7 bestuurders werden daadwerkelijk bekeurd, omdat zij de
maximale snelheid ernstig hadden overschreden. Van een bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd, omdat hij 128 km/
uur had gereden; 58 km/uuroverschrijding.
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Nathalie
en Cheryl
Nederlands
kampioen

VSV speelt zich in
veiligheid tegen VVW
Velserbroek - Vooraf waren er
verschillende rekenmodellen. Als
Vitesse’22 zou verliezen zou VSV
veilig zijn. Maar het makkelijkste
model was: Gewoon zelf winnen.
De zaterdag voorafgaand aan
deze wedstrijd was voor de VSV
selecties goed verlopen. A1 won
eindelijk weer eens en wel met
4-1 van Swift. C1 won met 2-4
van West Frisia en de slagroom
op de taart kwam van de B1. Zij
wonnen met 7-2 van De Zouaven
en promoveerden daardoor naar
de derde divisie.
Ook VSV 2 gaf in de ochtenduren
al het goede voorbeeld door met
2-1 van DWV 2 te winnen.
Alle seinen stonden dus op
groen voor VSV 1 om deze trend
voort te zetten.
Vanaf het begin was VSV de betere ploeg met meer balbezit dan
de tegenstander. De eerste kans
was voor de vandaag actieve
Justin Kunst. Hij pikte een mislukte uittrap van doelman Ruiter
op maar schoot jammerlijk voorlangs. Na een half uur werd het
dan toch 0-1. Simsek nam snel
een vrije trap op Kunst , die gaf
direct voor en Delano Post tikte
de bal in het net..
Na de pauze was er niet veel aan
de hand. VVW probeerde door

hoge ballen druk uit te oefenen
maar de weer sterk spelende
Faassen en Simsek heersten in
het centrum.
Toch leek het nog even fout te
gaan toen Simsek na 15 minuten zijn tweede gele kaart kreeg
van de niet overtuigend fluitende Wassink.
VVW volharde in het spelen van
hoge en diepe ballen zonder
echt gevaarlijk te worden.
De opluchting was echter groot
toen Jorian Faassen de 0-2 binnen wist te schieten uit een corner. VVW liet hierna het hoofd
hangen en het werd zelfs nog
0-3 toen de ingevallen IJssel
de verdediging dusdanig onder
druk zette dat een speler van de
thuisclub de bal in eigen doel
kopte.
Voor de statistieken werd het in
de allerlaatste minuut nog 1-3.
Zo was VSV niet meer afhankelijk van welke tegenstander dan
ook en speelde zich volledig veilig op eigen kracht.
Bij VSV bleef het nog lang onrustig toen ook nog bleek dat
de A 2 zich van het kampioenschap van de tweede klas verzekerd had. Volgende week speelt
VSV de laatste wedstrijd tegen
Zaanlandia.

Samengestelde wedstrijd
bij Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag werd op Manege Kennemergaarde de jaarlijks, terugkerende, samengestelde wedstrijd gehouden. Het weer was
er uitstekend voor. Een dag met
afwisseling. Als eerste wordt de
dressuurwedstrijd
gehouden,
waarbij iedereen de B5-proef
rijdt.
Dan volgt in de buitenbak een
springwedstrijd, waarbij een
leuk parcours wordt neergezet
en het erom spant wie de snelste tijd dit parcours aflegt. Na
dit wordt er een crossparcours
neergezet in het bos, met verschillende hindernissen, zoals
een picknicktafel, of een hindernis gemaakt van takken, of
ook wel met een houten hek.
Dit maakt het tot een ware uitdaging voor de paarden om eroverheen te springen. Eind van
de dag was de prijsuitreiking
waarbij de categorieën werden
onderverdeeld in manegepaarden en pensionpaarden. Voor
manegepaarden was de prijsverdeling als volgt: 3e prijs voor
Sabrina van Opzeeland op Replay, 2e prijs Mark Geysendorpher en 1e prijs ging naar dochter Sara Geysendorpher. Voor
de pensionpaarden ging de 2e
prijs naar een gedeelde plaats
voor Kim Gravemaker op Orion en Patricia Smits op Zara. De
1e prijs is gegaan naar dezelfde

winnaar als vorig jaar: Marloes
Muns op Symfonie. Mede door
de hulp van alle vrijwilligers was
het een succesvolle dag geworden! Maar speciaal ook een
dankwoord voor Sabine Zomerplaag, voor het wederom in elkaar draaien van deze dag. Lijkt
het u leuk om ook eens een evenement mee te maken? Kom kijken 7 en 8 juli. Manege Kennemergaarde organiseert dan Kennemergaarde Experience dagen.

Open dag Terrasvogels
Santpoort-Zuid - De succesvolle voetbalclub Terrasvogels
houdt zaterdag 12 mei een voetbaldag voor jeugdvoetballers.
Spelers van vier tot zestien jaar
kunnen bij Terrasvogels meedoen aan trainingen en aan onderlinge wedstrijden op sportpark De Elta in Santpoort-Zuid.
In de ochtend zijn er voor talenten tot circa elf jaar onder andere onderlinge wedstrijdjes van
vier-tegen-vier. Er is ook een
achtkamp, waarbij mooie prijzen
zijn te winnen. Het ochtendprogramma begint rond 10.00 uur.
De oudere jeugdteams spelen
vanaf half twee tegen elkaar een
toernooi. Ook worden er vier-tegen-vier-wedstrijden gespeeld.
Iedereen kan hieraan meedoen,
ook als je geen lid bent.
De jeugd van Terrasvogels is dit
seizoen zeer succesvol. Zo zijn
de teams van de C en de D junioren kampioen geworden. Ook
zijn er clinics gehouden met AZ
trainers van het team van Gert

Jan Verbeek.
,,Het jeugdvoetbal staat goed in
de steigers en daar zien we nu
resultaat van”, vertelt een bestuurslid. ,,Het aantal jeugdspelers groeit, waarbij er steeds
veel aandacht is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. De
club biedt de jeugd kwalitatief
hoogwaardige trainingen, twee
keer per week. En er staan altijd
twee, gediplomeerde, trainers
voor ieder team.”
,,Want iedere speler heeft bij ons
recht op aandacht en goede begeleiding. Of hij nu een Messiin-de-dop is, of met matig talent:
goede coaching hoort er bij ons
gewoon bij!”
,,Wij investeren daarom in de
jeugd van vier tot zestien jaar,
met trainingskampen, clinics en
goede trainers. Ook werken wij
veel samen met het CIOS.”
Meer informatie: www.svterrasvogels.nl of Peter van Galen (voorzitter), telefoon 0235251006.

Michiel Adriaenszn. de
Ruyter maakt zich klaar
Velsen-Zuid - Op het mooiste
stukje aan Het Kleine IJ in Velsen-Zuid ligt, tegenover de sluizen van Spaarndam en op steenworp afstand van Velserbroek, de
thuisbasis van scoutinggroep Michiel Adriaenszn. De Ruyter. Met
het zomerseizoen in zicht wordt er
al hard gewerkt om alles vaarklaar
te krijgen. De jeugdleden en hun
staf zijn al weken in de weer om
de vletten te schilderen, schuren
en te repareren, want op 12 mei
kiezen ze weer het ruime sop. Ook
op het land wordt hard gewerkt
aan de bouw van een nieuwe opslagplaats. Momenteel staat er
op het terrein een oude zeecontainer voor de opslag van materialen, deze wordt vervangen door
een in het landschap passend gebouw. Dit gebouwtje zal niet alleen gebruikt worden voor opslag
van materialen zoals kano’s etc.
maar ook tijdens het jaarlijkse onderhoud aan de vloot kan dit bescherming bieden tegen weer en
wind. Deze opslag wordt gerealiseerd door vrijwilligers van de
vereniging onder deskundige leiding. Door diverse enthousiaste

sponsoren wordt deze opslag mede mogelijk gemaakt. Met man en
macht zal er gewerkt worden om
voor de zomervakantie aan de oever van Het Kleine IJ (zijkanaal B)
een mooie opslagplaats te realiseren. Zodat de jeugdleden van
de scoutinggroep weer met volle
teugen kunnen genieten van het
sport en spel in en om het water.
Zie ook www.de-ruijter.nl.

Velserbroek - Twee jeugdspeelsters van Schaakclub Santpoort
uit Velserbroek zijn Nederlands
kampioen geworden. Nathalie van
der Lende werd bij Groep A van
de meisjes met overmacht Nederlands kampioen, met de onvoorstelbare score van 8 uit 9. Cheryl
Looijer (foto) werd ook Nederlands
Kampioen, maar dan bij de meisjes in Groep C met 6,5 uit 9. Ilias
van der Lende, de broer van Nathalie, haalde in de sterke Groep
A een zeer verdienstelijke derde
plaats en deed het met 6 uit 9 en
een TPR van 2265 zeer goed. De
gebroeders Haver, Bas en Daan,
speelden mee in Groep B. Beiden
spelen samen met Ilias in het eerste van SC Santpoort. Bas werd
zesde met 6 uit 9 met een TPR
2126, ook erg goed. Daan haalde 4
uit 9 met een TPR van 1882. Dave
Looijer, de broer van Cheryl, haalde ook in Groep B, 4 uit 9 met een
TPR van 1849. Dave is afgelopen
seizoen kampioen geworden met
het tweede team van SC Santpoort
en gaat volgend jaar Promotieklasse spelen. Het NK werd gespeeld
in het Nova College in Haarlem,
lekker dichtbij. Doordat de beiden dames zich geplaatst hebben
voor het EK mogen ze van 10 tot
21 september naar Albena in Bulgarije, maar dat is even verder
weg. Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Getuigen
gezocht
Regio - Op zondag 22 april rond
4.00 uur in de ochtend is een
20-jarige man uit Velsen-Noord
mishandeld voor een horecagelegenheid aan de Koningstraat in
Beverwijk. De man werd door vier
andere mannen mishandeld en is
met diverse verwondingen naar
het ziekenhuis overgebracht. De
politie is op zoek naar getuigen die
deze mishandeling hebben gezien
of er meer informatie over hebben.
U kunt bellen met 0900-8844. Dit
kan ook anoniem via Meld Misdaad anoniem: 0800-7000.

Fietstocht
Velserbroek
Velserbroek - Op 12 mei houdt
Dorpsvereniging Velserbroek een
fietstocht. Bij de kledingbeurs in
kerk het Kruispunt is ook een
stempelpost voor de fietstocht.
Voor de deelnemers van de fietstocht is daar gratis koffie of thee.
De kerk is te bezichtigen vanaf
12.00 uur. Tegelijkertijd is er een
kledingbeurs. Om de kosten te
dekken is er een leuk spel waaraan men kan meedoen. Inlichtingen bij Wally de Vries-Ooms via
023-5384997 of 06-17044490.
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Run op reisdocumenten
Met ingang van 9 mei heeft de
minister maatregelen genomen
over de aanvraag van reisdocumenten. Bedoeling: beperking
van vertraging bij de aflevering.

loopt op 15 oktober 2012; dan mag
u vanaf 15 september een nieuw
paspoort aanvragen. Voor een aantal landen geldt dat niet; die staan
op www.velsen.nl

Er komen bij de gemeenten momenteel veel aanvragen voor paspoorten
en identiteitskaarten binnen, waardoor vertraging in de aflevering ontstaat. Om die te beperken, heeft de
minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties enkele maatregelen genomen.

2. Wie een paspoort heeft dat op of
na 1 juli 2012 verloopt waarin nog
kinderen jonger dan 13 jaar en 8
maanden staan bijgeschreven,
kan voor hen geen spoedaanvraag
doen.

Met ingang van 9 mei gelden de volgende regels:

Boren naar duurzame
energievoorziening
Op maandag 7 mei gaf wethouder
Wim Westerman het startsein
voor de proefboring op plein 1945
voor de toepassing van warmtekoude opslag. Met deze techniek
verduurzaamt de gemeente haar
energievoorziening.
Begin 2013 start de renovatie van het
monumentale gebouw van het gemeentehuis. Het gebouw bevat op
sommige plaatsen asbest en het voldoet niet meer aan eisen op het gebied
van de arbeidsomstandigheden. Tegelijk met de renovatie worden enkele
duurzaamheidmaatregelen getroffen

waaronder de warmtekoude opslag.
Bij warmtekoude opslag wordt overtollige warmte in de zomer via een
buizenstelsel in de plafonds opgevangen en via de waterleiding de grond
ingepompt. ’s-Winters wordt het gebouw met dit opgepompte warme water weer verwarmd. Door de energiebesparing worden de kosten van dit
systeem binnen 6 á 7 jaar terugverdiend. De proefboring is nodig om
te bepalen op welke diepte straks de
overtollige warmte in het grondwater zal worden opgeslagen. (foto: gemeente Velsen)

Moedernacht in Velsen
Moederdag is een feestelijke dag
waarop wereldwijd moeders in
het zonnetje gezet worden. Veel
minder mensen weten dat Moederdag ook een schaduwkant
heeft: de moedernacht. Op 12 en
13 mei zijn er activiteiten in de
bibliotheek en het zwembad.
Meer dan een half miljoen vrouwen
overlijden per jaar wereldwijd aan
de gevolgen van hun zwangerschap.
In de acht Millenniumdoelen die in
2000 door de VN zijn aangenomen,
wordt dit probleem aan de orde gesteld. Eén van de doelen is de bevordering van veilig moederschap en

minder moedersterfte en kindersterfte bij zwangerschap en bevalling. De problemen komen wereldwijd voor, ook in Nederland. Het comité Moedernacht vraagt hier aandacht voor.
In Velsen gebeurt dat in de openbare bibliotheek en in het zwembad De
Heerenduinen. Op zaterdag 12 mei
tussen 13.00 en 15.30 uur staan in
de bibliotheek in IJmuiden kramen
met informatie over dit millenniumdoel. Op zondag 13 mei, Moederdag, staan de kramen tussen 9.00 en
17.00 uur in zwembad De Heerenduinen.

1. Wie een reisdocument heeft dat
nog geldig is tot 1 september 2012
of daarna mag pas een nieuw reisdocument aanvragen tot 1 maand
voordat de geldigheid verstrijkt.
Bijvoorbeeld: uw paspoort ver-

Uitzonderingen hierop zijn vertrek
naar het buitenland om een medische reden of dat u een uitvaart gaat
bijwonen; dit moet u wel kunnen
aantonen. Deze maatregelen zijn
tot nader order van de minister van
kracht.
Op dit moment duurt de levering van
een reisdocument ongeveer twee
weken.

Nota Dierenwelzijn
2011-2014 vastgesteld
Een goed leefklimaat voor mens
en dier, en duidelijke afspraken
met de uitvoerende organisaties – dat is de bedoeling van de
eerste Nota Dierenwelzijn 20112014 van Velsen.
Het is de eerste nota Dierenwelzijn
die Velsen heeft vastgesteld. Er staat
in hoe de gemeente het welzijn van
de huisdieren en in het wild levende dieren in de gemeente wil regelen.
Die zorg is een wettelijke verplichting; de gemeente moet dakloze
(huis)dieren vervoeren en opvangen, en kadavers opruimen. Daarnaast ziet Velsen de zorg voor die-

renwelzijn ook als morele verplichting. Daarom omvat de nota taken
als preventie van dierplagen, signalering van verwaarlozing en de omgang van dieren in evenementen.
De uitvoerende organisaties zijn ondere andere het Kerbert Dierentehuis, het Knaagdierencentrum en de
dierenambulances. Zij kregen jaarlijks subsidie van de gemeente, maar
die was niet kostendekkend. Deze
afspraken zijn nu herzien, waardoor
de organisaties hun deskundigheid
en ervaring kunnen blijven inzetten.
De gemeente maakt daar structureel
ca. 65.000 euro voor vrij.

Regels tijdens EK voetbal
Het Europees kampioenschap
voetbal 2012 in Oekraïne en Polen staat voor de deur. Om te
voorkomen dat er op straat of
bij u thuis een onveilige situatie ontstaat, brengt de gemeente
Velsen enkele preventieve maatregelen onder de aandacht.

enkel geval en onder voorwaarden
is dit voor een buurtfeest wel mogelijk. Daarnaast zal alcoholverstrekking met een buitentap of horecapunt op de openbare weg tijdens en
na een EK wedstrijd niet toegestaan
worden en gelden voor het ophangen
van feestversiering bepaalde regels.

Zo zijn beeldschermen op de openbare weg voor het vertonen van een
EK-wedstrijd niet toegestaan. In een

Meer informatie over maatregelen
rondom EK-wedstrijden vindt u op
www.velsen.nl.
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Afspraken met Connexxion over parkeeroverlast
Niet alleen de gemeente Velsen
probeert wat te doen aan parkeeroverlast, Connexxion Taxi
Services werkt er ook aan mee.
Partijen hebben daar afspraken
over gemaakt.
Vanuit huis tegen een geparkeerd
bedrijfsbusje aankijken – bewoners
zijn er vaak niet blij mee en melden
deze overlast geregeld bij de gemeente. In een aantal gevallen gaat dat
om busjes van Connexxion Taxi Services. Chauffeurs parkeren de bus
vlakbij huis, omdat ze er de volgende
dag weer mee aan het werk gaan.
Connexxion Taxi Services en de gemeente Velsen willen wat doen aan
de overlast. Connexxion instrueert
haar chauffeurs om de bedrijfsbus-

jes correct te parkeren, op een plek
die tot zo min mogelijk overlast leidt.
Connexxion en de gemeente Velsen
spannen zich in om klachten over de
geparkeerde busjes zo snel mogelijk
en in onderling overleg op te lossen.
De afspraken zijn vastgelegd in een
convenant, dat voor onbepaalde tijd
is aangegaan. Eenmaal per jaar worden de resultaten geëvalueerd.
Ronald Vennik, wethouder Verkeer
& Vervoer, is blij met het convenant:
‘De parkeerdruk is hoog. We willen
als gemeente graag dat mensen hun
voertuig netjes parkeren en dat stimuleren we op deze manier. Het is
fijn dat we met Connexxion concrete afspraken hebben gemaakt. Goed
voorbeeld doet goed volgen.’ (foto:
Reinder Weidijk)

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-

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
28 april 2012 tot en met 4 mei
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.
w12.000200
Meervlietstraat
161 Velsen-Zuid, het kappen van
een boom (noodkap)(26/04/2012);
w12.000202
Spanjaardslaan
ong. & Westerhoevelaan ong.
Santpoort-Noord; het kappen van 4
bomen Westerhoevelaan en 1 boom
Spanjaardsberglaan (27/04/2012);
w12.000203 Snelliusstraat 21
IJmuiden; het wijziging van de gevel en het plaatsen van een trap (inpandig)(27/04/2012); w12.000204
Krommeweid 30 Velserbroek;

Maatregel
het uitbouwen van de 1ste verdieping en het plaatsen van een terrasoverkapping
(02/05/2012);
w12.000205 Burgemeester Enschedelaan 15 Santpoort-Noord;
het recht optrekken van de achtergevel (02/05/2012); w12.000206
Tureluur 6 Velserbroek; het vergroten van een woning met een uitbouw (02/05/2012); w12.000207
Tollenslaan 9 Driehuis; het vergroten van de 1ste en 2e verdieping van een woning (02/05/2012);
w12.000208
Eksterlaan
39
IJmuiden; het vergroten van een
woning met een uitbouw en het
plaatsen van nieuwe kozijnen
(voor- en zijgevel)(02/05/2012);
w12.000209 Grote Hout- of Koningsweg ong. Velsen-Noord
(grasveld t.o. Parlevinkerstraat
41); het oprichten van een jongeren
ontmoetingsplek
(02/05/2012);
w12.000210 Houtmanstraat 2
IJmuiden; het vergroten van een
hotel (02/05/2012); w12.000211
Narcissenstraat 31 SantpoortNoord; het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)(02/05/2012);
w12.000212
IJmuiderstraatweg 71 IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdie-

ping (02/05/2012); w12.000213
Loggerstraat ong. IJmuiden;
het oprichten van een bedrijfsgebouw (02/05/2012); w12.000214
Krommeweid 28 Velserbroek;
het vergroten van de 1ste verdieping (02/05/2012); w12.000215
Duin- en Kruidbergerweg 60
Santpoort-Noord;
uitbreiding
en nieuwbouw Hotel Duin en
Kruidberg en kappen diverse bomen (03/05/2012); w12.000216
Velserenderlaan ong. Santpoort-Zuid; het kappen van een
boom (03/05/2012); w12.000217
Middenduinerweg ong. Santpoort-Noord (t.o. nr. 44); het kappen van een boom (03/05/2012);
w12.000218
Valckenhoeflaan
ong. Santpoort-Noord; het kappen van 2 sierkersen (04/05/2012);
w12.000219 Driehuizerkerkweg
ong. Driehuis; het kappen van 1 eik
(04/05/2012); w12.000220 P.C.
Hooftlaan 46 Driehuis; het kappen van een boom (04/05/2012);
w12.000221 Santpoortse Dreef
ong. Santpoort-Noord; het kappen van 2 sierkersen (04/05/2012);
w12.000222 Lange Nieuwstraat
503 IJmuiden; het plaatsen van
nieuwe gevelreclame (04/05/2012)

Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende
perceel:
Kweekerslaan,
dichtstbijzijnde
parkeervak tbv Santpoortse Dreef
25, Santpoort Noord
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien
bij de receptie Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden
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Besluiten
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, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 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
w12.000105 Hagelingerweg 46
Santpoort-Noord; het veranderen van een bedrijfsruimte in 2
wooneenheden
(27/04/2012);
w12.000115 Van Rijswijkstraat
ong. Velsen-Noord; het kappen van 14 bomen (27/04/2012);
w12.000131 Waterdrieblad 35
Velserbroek; het plaatsen van
een dakopbouw (02/05/2012);
w12.000142 Berglaan ong. Santpoort-Noord; het kappen van
12
laanbomen
(02/05/2012);
w12.000143 Lange Nieuwstraat
401 B IJmuiden; het plaatsen van
reclame-elementen (27/04/2012);
w12.000144 Zeeuwstraat 17 Velsen-Noord; het kappen van een
boom (02/05/2012); w12.000145
Hofgeesterweg 30 Velserbroek;
het plaatsen van een dakkapel
(07/05/2012); w12.000148 Zwane-

bloembocht 165 Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)(03/05/2012); w12.000152 van
Tuyllweg 9 Velsen-Zuid; het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
(02/05/2012); w12.000190 Zeeweg
179 IJmuiden; het veranderen van
de achtergevel (03/05/2012)
Evenementen
De burgemeester heeft op grond van
artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend voor het organiseren van een evenement:
i.12.001025door de gemeente Velsen, de Rabobank Pierloop Velsen
op 8 september 2012 (03/05/2012)
Collecteren
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van artikel 5:13 APV
vergunning verleend:
i12.003072 Donateurwerving voor
de stichting VSO Nederland van
20 tot en met 25 augustus 2012
(04/05/2012)
Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft op grond van art
2.12 APV vergunning verleend voor
het maken van film en/of foto opnamen:
i12.004017 film foto-opnamen op
17 mei 2012 omgeving Oud-Velsen, Velsen-Zuid (07/05/2012);
i12.004033 film foto- opnamen op
31 mei 2012 omgeving Oud-Velsen,
Velsen-Zuid (07/05/2012)
Standplaats
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft een vergunning
verleend op grond van art 5:18 APV,
vergunning voor het innemen van
een standplaats:
i12.003589 informatiestandplaats
1m2, Lange Nieuwstraat t.h.v. 509
te IJmuiden van 10.00 uur tot 18.00
uur op 25 tot 28 en 30 mei 2012
(04/05/2012)

Maatregelen tijdens
EK Voetbal 2012
In het kader van zijn zorg voor
de handhaving van de openbare orde en het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en voor het publiek openstaande gebouwen
tijdens het EK-voetbal in de periode van 8 juni tot en met 1 juli 2012 op grond van de artikelen 172 resp. 174 Gemeentewet
heeft de burgemeester de volgende maatregelen uitgevaardigd die van kracht zijn tijdens
en direct na wedstrijden waarin het Nederlandse team moet
spelen:
Plaatsing van beeldschermen
Het is zonder ontheffing van de
burgemeester verboden op openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede in voor het publiek openstaande gebouwen en
daarbij behorende erven voor het
zich op de openbare weg bevindende publiek op een publieksaantrekkende wijze beeldschermen te
plaatsen, op te hangen of anderszins toegankelijk te maken.
Dit betekent dat het zonder ontheffing niet is toegestaan tijdens
de wedstrijd:
• schermen te plaatsen op de openbare weg;
• schermen te plaatsen in een horeca-inrichting op dusdanige wijze dat de wedstrijd vanaf het terras of de openbare weg te volgen
is.
Verbod buitentappunten
De burgemeester zal in deze periode geen ontheffingen ex artikel 35
Drank- en Horecawet verstrekken
van het verbod van artikel 3 Dranken Horecawet die gerelateerd zijn
aan het EK-voetbal.
• Dit betekent dat in genoemde
periode tijdens en direct na een

Stadhuis Velsen op feestdagen gesloten
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in deze maand een aantal dagen gesloten.
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 28 mei

Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

wedstrijd waarin het Nederlandse team moet spelen geen buitentap/ horecapunt op de openbare
weg wordt toegestaan waar alcoholische dranken worden verstrekt.
Verbod nuttigen alcohol op de
openbare weg
Het “Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk drankgebruik”
van het college van burgemeester
en wethouders van 14 september
2010 geldt in deze periode onverkort.
• Dit verbod houdt in dat het in de
aangewezen gebieden in de gemeente verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende
drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij
zich te hebben.
Ophangen van feestversiering
Het is op grond van artikel 2:5 van
de Algemene Plaatselijke Verordening toegestaan materialen over de
straat te spannen, mits dit geen gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan en
niet voor commerciële doeleinden
wordt gebruikt.
De materialen moeten:
• op een hoogte van tenminste 4,2
meter worden opgehangen (zodat hulpverleningsdiensten hier
te allen tijde onderdoor kunnen
rijden);
• stevig zijn bevestigd.
Boven doorgaande wegen is het ophangen van materialen niet toegestaan.

Verlenging
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9.
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij
op de volgende aanvra(a)g(en) dienen te
beslissen verlengd met zes weken:
w12.000082 Velserbeek 3 VelsenZuid; het oprichten van een aanbouw
(29/02/2012)

