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Freerunning op ‘t Asfalt
U komt toch ook?
Want samen
bereik je meer!

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Kom op 28 mei
naar de Pinksterjaarmarkt!
velserbroek - ‘freerunning’
is evenzeer een filosofie als
een manier van bewegen.
Zaterdagmiddag was er een
freerunning evenement op
‘t Asfalt in velserbroek. Dat
werd georganiseerd door
team Munki Motion.
,,Alles kan, bij freerunning’’, legt
Joachim Dinkelman (20) uit Velserbroek uit. Hij is sinds drie
jaar bezig met freerunning en
heeft met vier andere freerunners een team opgericht: Munki Motion. Ze behoren tot de top
5 van Nederland en worden regelmatig gevraagd op te treden
bij demonstraties en voor filmpjes.

Zaterdag werden demonstraties
gegeven, was er een workshop
voor beginners en konden kinderen zelf op het parcours bewegen, daarbij geholpen door
ervaren freerunners.
Wat is dat freerunning nu eigenlijk? Dave Akkerman (38)
uit Alkmaar is een van de oudste ‘tracers’. Hij legt uit: ,,Er zijn
twee soorten freerunners. Degenen die een parcours afleggen en runners die van A naar
B willen komen. Regels zijn er
niet. De een doet dat met een
mooie flow, een soort dansbeweging, de ander probeert de
grond niet te raken. Het is een
heel creatieve manier van je
voortbewegen, het kan ook heel

spectaculair zijn met sprongen
en salto’s, maar dat hoeft dus
niet. We doen bijvoorbeeld ook
tikkertje op een parcours, als
een soort training. Een parcours
kan een schoolplein zijn met
speeltoestellen, maar ook een
mooi stukje stad met trappen,
opritten of niveauverschillen.’’
Is het gevaarlijk? Joachim vindt
van niet: ,,Als je het maar op je
eigen niveau doet en jezelf niet
overschat. Daarin steunen we
elkaar. Met voetbal heb je eerdere een blessure.’’
Munki Motion kreeg bij de organisatie van deze dag steun
van een aantal sponsors: Gamma, DekaMarkt, Drive2Move en
Rovers. (Karin Dekkers)

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

outlet
sportschoenen

en kleding
tegen
bodemprijzen
Open di-za in de
Meubelknaller
Rembrandtlaan 45 IJmuiden

maandag 28 mei
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen Hellas Sport
(na-competitie)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Goed voetbalkamp VSV
velserbroek - Net als vorig jaar heeft VSV een voetbalkamp georganiseerd voor de D- en E-jeugd. Mede dankzij de goede organisatie en het mooie weer, kon het kamp zeer geslaagd worden genoemd. In de ochtend waren er diverse spellen te doen en ‘s middags werd er gevoetbald.

zie onze advertentie

20% korting!
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

Iedere week in deze krant:

Informatie van de
gemeente Velsen
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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

Historische Kring Velsen
viert jubileumfeest
Velsen-Zuid - Zaterdagmiddag was het een drukte van
belang in de Engelmunduskerk, waar het besloten jubileumfeest van de Historische
Kring Velsen werd gevierd. De
kerk was geheel bezet met
genodigden en leden van de
vereniging, wat op zich niet zo
verwonderlijk is gezien het feit
dat de vereniging inmiddels
350 leden telt. En sinds deze zaterdagmiddag 351 leden,
want burgemeester Weerwind
meldde zich tijdens de bijeenkomst spontaan als lid aan.
In zijn welkomstwoord benadrukte voorzitter John Buijsman nog
eens de speciale positie die onze
regio, vanuit historische perspectief, heeft ingenomen. Als voorbeelden noemde hij onder meer
het feit dat de Romeinen dit gebied al als een strategische plaats
beschouwden. En in de Middeleeuwen trokken de rijke kooplieden uit Amsterdam richting de
kust waar zij zich tijdens de zomermaanden op hun landgoederen terug trokken. Maar ook de
periode van het graven van de
doorgang door de duinen voor
de aanleg van het Noordzeekanaal heeft veel stof voor onderzoek opgeleverd. En dan ook nog
een vervelende oorlogsperiode
waar nu de restanten van de Festung IJmuiden nog de overblijfselen van cultureel erfgoed zijn.
Alleen al deze onderwerpen vormen enorm veel stof voor onderzoek en hij bedankte het NoordHollands Archief, dat onder meer
veel fotomateriaal ter beschikking heeft gesteld aan de redactie van Velisena om de huidige
jubileumuitgave van het jaarboek

‘Velsen in beeld 1930 en 2012’ te
realiseren.
Op zijn beurt sprak burgemeester Franc Weerwind, mede namens het gemeentebestuur,
zijn felicitaties uit met dit jubileum en hij benadrukte het belang van onderzoek naar de cultuurhistorische schatten. ,,Niet
alleen voor onze generatie maar
ook voor diegenen die na ons komen. Want wie zijn verleden kent,
begrijpt het heden beter en kan
daardoor beter in staat zijn om
juiste beslissingen te nemen. Onderzoek naar cultureel erfgoed is
derhalve van groot belang en het
biedt ons ook een houvast in onze huidige, complexe samenleving’’ , aldus Weerwind.
De officiële handeling vormde
de overhandiging van het eerste jubileumexemplaar van Velisena aan de burgemeester die
zich, nadat hij de jubileumuitgave had bekeken, enthousiast opgaf als nieuw lid van de Historische Kring Velsen. In deze uitgave van Velisena staan veel historische foto’s van Velsen en IJmuiden uit de jaren 1930 en 2012 die
op dezelfde plaatsen gemaakt
zijn en daardoor een verrassend
beeld geven van de veranderingen in het stads- en havenbeeld
van Velsen. De officiële verkoop
van Velisena start op vrijdag 1 juni in de bibliotheek aan het Dudokplein, ná de opening van een
fototentoonstelling door de wethouder van cultuur Wim Westerman. Vanaf 2 juni is het jubileumboek te koop bij boekhandels in
Velsen, Velsen-Noord en Beverwijk. De verkoopprijs van deze
jubileumuitgave bedraagt 9,95
euro. Zie ook www.historischekringvelsen.nl (Joop Waijenberg)

Inspectie kinderopvang
Velsen – Uit het jaarverslag kinderopvang 2011 zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen.
GGD inspecteerde tien kinderdagverblijven, elf buitenschoolse opvangvoorzieningen, drie
gastouderbureaus en 36 gastouders. Ook acht nieuwe gastouders kregen een bezoek van de

GGD. Slechts in een geval heeft
de GGD bij een gastouder bemiddeld om tot een geslaagde
oplossing te komen. Ook alle tien
peuterspeelzalen zijn geïnspecteerd. Bij enkele voorzieningen
waren tekortkomingen, waardoor zij een waarschuwingsbrief
gekregen. Uiteindelijk zijn alle
tekortkomingen opgelost.

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

Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.

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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Nog meer
samen in de
IJmond

Pinksterjaarmarkt
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Op Tweede
Pinksterdag houdt 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 kan men
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 apart een
gevarieerd programma samenge-

steld. ,,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’’, aldus Bernard Lensink, General Manager
van Landgoed Duin & Kruidberg.
,,Sinds 2002 bieden wij veel verschillende arrangementen aan.
Voor zowel zakelijke als particulieren gasten. Zo staat dit jaar zelfs
een EK-arrangement op het programma. Met de wedstrijden op
groot scherm en beachsoccer veld
in onze tuin.’’
De Pinksterjaarmarkt vindt plaats
op maandag 28 mei van 12.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis.
Voor het parkeren betaalt u vergoeding van 2 euro per auto. Zie
ook www.duin-kruidberg.nl.

Ren je gek voor
een kledingcheque
Santpoort-Noord - Op zaterdag 26 mei organiseert Visser
Tweewielers in Santpoort-Noord
de eerste Motorkleding Run. Om
16.00 uur klinkt het startschot van
deze stoere tegenhanger van de
welbekende Stiletto Run. De spelregels zijn simpel: kom in je complete motorpak, dus inclusief laarzen en helm, en leg zo snel mogelijk het uitgezette parcours af.
De winnaar ontvangt een kledingcheque van 250 euro. Ook voor
nummer twee en drie zijn er prijzen te verdienen.
Inschrijven voor de Motorkleding

Run kan vanaf 15.00 uur in de
winkel aan de Hoofdstraat, waarbij
meteen wordt gekeken of de kleding aan de voorwaarden voldoet.
Het maakt niet uit of het pak van
textiel of leer is, het moet echter
wel beschermende motorkleding
zijn zodat het parcours voor iedereen even zwaar is. Na de spannende Run om 16.00 kan de winnaar
meteen in de winkel een nieuw
pak kan aanschaffen. In het kader van de Mei-maand Shoppingmaand worden er door de deelnemende winkeliers verschillende
activiteiten georganiseerd.
Visser Tweewielers draagt daar
aan bij door het winkelende publiek op zaterdag 26 mei de hele dag de kans te geven op een
Flyer, de beste E-bike ter wereld,
te fietsen. De dag wordt afgesloten met de Motorkleding Run. Visser Tweewielers is al jaren een vertrouwde naam in de IJmond. Populaire merken die zij voeren zijn
onder andere Honda, de Flyer Ebikes en het franse kledingmerk
Ixon. De kledingcheque is dan ook
voor iedereen een uitkomst: de
collectie van Ixon heeft voor iedere motorrijder de juiste uitrusting.

Regio – Met de notitie Kansen
voor de toekomst van de IJmond
werken de vier IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest aan nieuwe
mogelijkheden of uitbreiding
voor nadere samenwerking. In
eerste instantie gaat het om een
gezamenlijke verkenning. ‘Het
zoeken naar witte plekken’, zoals burgemeester Weerwind zei.
Er is voor Velsen een bedrag
van 33.000 euro uitgetrokken
voor ontmoetingen tussen colleges en gemeenteraden, werkbezoeken aan voorbeeldregio’s
en overleg. De provincie NoordHolland draagt ook bij aan deze
verkenning.

Rijbewijzen
ingevorderd
Regio - Zaterdag tussen 14.30
en 18.00 uur hebben medewerkers van de interregionale videosurveillance een verkeerscontrole gehouden op verschillende wegen in Noord-Holland.
Dat leidde tot de invordering van
verschillende rijbewijzen van bestuurders die grove snelheidsovertredingen pleegden. Zo reed
een 38-jarige Purmerendse motorrijder met 171 km/uur door de
Velsertunnel. Een 40-jarige motorrijder uit Haarlem reed met
156 km/uur over de A9 bij Heiloo terwijl daar 100 km is toegestaan. Verder kreeg een 44 jarige
Hoofddorpse automobilist een
bekeuring. Hij reed te hard, onnodig links, kleefde en dat met
een i-pad op schoot. Dit gebeurde op de N201 in Hoofddorp.

Oranje ‘live’ voetbal in Thalia

‘Ik kan geen voetbal meer
zien-menu’ in Augusta
IJmuiden - Zaterdag 9 juni 2012
is de datum waarop Oranje haar
eerste poging zal doen de EK beker te veroveren. Voetballiefhebbers kunnen in het Thalia Thater met vrienden, familie en relaties als in een waar voetbalstadion alle oranjewedstrijden meebeleven op een spectaculair megascherm van maar liefst 6 bij 5
meter.
Voor en na de wedstrijd zullen
er wisselende activiteiten plaatsvinden met uiteraard na de overwinning een afterparty in het
Thalia Holland House waar een
DJ heerlijke voetbalkrakers en
andere bekende hits van Nederlandse bodem zal draaien.
Zaterdag 9 juni is om 18.00 uur
de eerste wedstrijd, tussen| Nederland en Denemarken. Helaas
is het Thalia Theater deze avond
al helemaal volgeboekt. Wel kan
men nog reserveren voor woensdag 13 juni om 20.45 uur| voor

de wedstrijd Nederland - Duitsland en op zondag 17 juni om
20.45 uur| Nederland - Portugal. De toegang bedraagt 9 euro per persoon, per avond. Hiervoor krijgt u toegang tot het Thalia stadion, twee biertjes, oranjeknabbels en een voetbalsnack
tijdens de wedstrijd. Tevens
heeft men hiermee toegang tot
het Thalia Holland House na de
wedstrijd. Toegangskaarten zijn
vanaf heden verkrijgbaar bij Hotel Augusta.
Voor iedereen die niet van voetbal houdt zal er op deze avonden waarop Nederland speelt in
restaurant Augusta om de hoek
een gezellig ‘Ik kan geen voetbal
meer zien-menu worden geserveerd. Dit is een smakelijk drie
gangendiner voor 29,50.
Voor meer informatie: 0255514217, Thalia Theater, Breesaapstraat 52, 1975 CB in IJmuiden.

Zoek de 10 verschillen
26-05 nationale hengeldag - met vissoep

Oplossing elders in de krant

pagina 6

24 mei 2012
17.00 uur.
Pinksterjaarmarkt op Landgoed Duin & Kruidberg Santpoort-Noord. Van 12.00 tot 17.00
uur. Toegang gratis.
Het Brackman Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Projectkoor Kamabaro zingt in
de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 15.00 uur.

Donderdag 24 mei
Expositie bij Museumboerderij
Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Buiten exposities alleen op
afspraak via www.musuemboerderij-janmakkes.nl.
Stadsschouwburg
Velsen:
Mark Rietman in toneelhit ‘De
Prooi’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Harde Pappies: Lange Frans. Rody & Cazzer (cdpresentatie). 20.30 uur. Toegang
10,-. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 25 mei
Expositie bij Museumboerderij
Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Buiten exposities alleen op
afspraak via www.musuemboerderij-janmakkes.nl.
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Spektrum XL.
24.00-07.00 uur. Toegang 14,vanaf 18 jaar.

Zaterdag 26 mei
Snuffelmarkt op de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden. Van
09.00 tot 17.00 uur.
Internationale modelspeedboot regatta bij Kennemer Modelboot Club bij Modelbootvijver
De Ven, gelegen achter de ReinUnie in recreatiegebied Spaarnwoude. Zie ook www.kmbc.nl.
Dressuurwedstrijden bij Variohippique aan de Amsterdamseweg 30 in Velsen-Zuid.
Expositie bij Museumboerderij
Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Buiten exposities alleen op
afspraak via www.musuemboerderij-janmakkes.nl.
Rabobank organiseert Dag
van de Samenwerking in het
Tata Steel Stadion in VelsenZuid. Van 12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend van
13.00 tot 17.00 uur (twee speurtochten voor kinderen).
Gildewandeling met stadsgids
Hans Hulsbergen. Vertrek 14.00
uur vanaf Rijksstraatweg/hoek
Spaarnhovenstraat. Aanmelden

via 06-16410803 tussen 09.0010.00 en 18.00-19.30 uur.
Motorkleding Run in Santpoort-Noord,
georganiseerd
door Visser Tweewielers. Aanvang 16.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: The Paladins,
Daniel Norgren en The Rhythm
Chiefs. 19.00 uur. Toegang 16,. Kleine zaal: European Crossroads Tour. 20.30 uur. Toegang
10,-. Dommelsch zaal: Superstijl.
23.00-04.00 uur. Toegang 11,vanaf 18 jaar.

Zondag 27 mei
Internationale modelspeedboot regatta bij Kennemer Modelboot Club bij Modelbootvijver
De Ven, gelegen achter de ReinUnie in recreatiegebied Spaarnwoude. Zie ook www.kmbc.nl.
Dressuurwedstrijden bij Variohippique aan de Amsterdamseweg 30 in Velsen-Zuid.
Oecumenische pinksterbijeenkomst in openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Geleid door Landa Rave en ds. Otto Sondorp. Aanvang 10.30 uur.
Expositie bij Museumboerderij
Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Buiten exposities alleen op
afspraak via www.musuemboerderij-janmakkes.nl.
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend van
13.00 tot 17.00 uur (twee speurtochten voor kinderen).

Maandag 28 mei
Internationale modelspeedboot regatta bij Kennemer Modelboot Club bij Modelbootvijver
De Ven, gelegen achter de ReinUnie in recreatiegebied Spaarnwoude. Zie ook www.kmbc.nl.
Expositie bij Museumboerderij
Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Buiten exposities alleen op
afspraak via www.musuemboerderij-janmakkes.nl.
Open atelierdag bij Alexandra
Drenth, IJssestraat 16 IJmuiden.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Schaapscheerdag op boerderij Zorgvrij, Genieweg VelsenZuid. Aanvang 11.00 uur. Zie
ook www.informatieboerderijzorgvrij.nl.
Lustrum editie ‘Haarlem
draait door’. Met toporgels De
Arabier en de Lange Gavioli in
Draaiorgelmuseum, Küppersweg in Haarlem. Van 11.00 tot

Dinsdag 29 mei
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Hans Liberg. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 30 mei
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend van
13.00 tot 17.00 uur (twee speurtochten voor kinderen).
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Informatiebijeenkomst ‘Oplichting aan de deur’ bij Stichting Velserhooft, Wülverderlaan
Santpoort. Van 14.00 tot 16.30
uur.
Koor- en samenzangavond
met interkerkelijk Mannenkoor
Zaandam in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Kanaalstraat IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Mathilde Santing. Aanvang
20.15 uur.

Donderdag 31 mei
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Linda van Dyck en Victor Löw
in ‘Wie is er bang voor Virginia
Woolf?’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Max Rafferty, Dress
up Dolls. 20.30 uur. Toegang 8,-.

Metalavond in
Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 26 mei om
19.00 uur staat er weer een te
gekke Metalavond op het programma van het Witte Theater.
Zie voor de nieuwste planning:
www.wittetheater.nl. Het voorlopige speelschema is als volgt:
Grote zaal Hoofdpodium: 19.30
tot 20.10 uur To Heaven Earth
is Hell; 20.40 tot 21.20 uur The
Charm The Fury; 21.50 tot 22.30
Pound; 23.10 tot 00.00 uur My
City Burning. Kleine Zaal Foyer podium: 19.00 tot 19.30 uur
Voilition; 20.10 tot 20.40 Barren Grounds; 21.20 tot 21.50 uur
This Ends Tonight; 22.30 tot 23.10
uur As Enemies Arise. De entree
voor de avond bedraagt 7,50 euro. Witte Theater, Kanaalstraat
257.

Expositie Marion Blom
Santpoort-Noord - In de maanden mei en juni hangt aan de
muren van ’t Mosterdzaadje
werk van de veelzijdige, fantasierijke en visionaire kunstenares Marion/Macky Blom. Haar
hele leven is zij al bezig met het
zichtbaar maken van een onzichtbare realiteit. Misschien wel
het resultaat van haar geboorte
‘met de helm op’. Het is spirituele
kunst in organische vormen die
een reis naar binnen verbeeld.
De voorstellingen zijn als in een
droom waarin je denkt van al-

les te zien, maar eenmaal wakker het beeld verdwijnt en alleen de kleuren blijven over. De
stroom van kleuren bepaald het
totaal van het beeld. De reis gaat
niet alleen naar binnen, ook de
kosmos wordt verbeeld. Het innerlijk is de micro wereld en de
kosmos de macro wereld, maar
van beide werelden staan de
vormen met elkaar in verbinding.
,,Alles is met elkaar verbonden,
kleuren en vormen die in elkaar
overgaan. Samen vormen ze een
goddelijk tapijt”, aldus Marion.

Bedrijfsleven beter te
spreken over gemeente
Velsen – TNS Nipo heeft 125
ondernemers in Velsen gevraagd
hoe zij denken over de dienstverlening van de gemeente Velsen. 40 van hen hadden de laatste 12 maanden contact gehad met de gemeente. Een deel
van het onderzoek is dus gebaseerd op verwachtingen. Daarbij

werd de dienstverlening van de
gemeente vergeleken met eerdere jaren. Daarbij is een lichte stijging te zien in de beleving
van ondernemers. Op het gebied
van gemeentelijke dienstverlening scoorde de gemeente een
6,2. Vier jaar eerder was dat cijfer nog een 5,5.

Zoek de 10 verschillen
oplossing
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Open data
UITGEROEPEN TOT BESTE
KEUKENZAAK
VAN NOORD-HOLLAND
GETEST OP:
PRIJS/KWALITEITS
VERHOUDING & SERVICE

van slopen
tot koken
AL 50 JAAR EEN BEGRIP IN NOORD-HOLLAND!
Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem
T 023 537 21 81
F 023 538 95 62
info@smitskeukens.nl
www.smitskeukens.nl

Tevens vestiging:
Geesterweg 10
1911 NB Uitgeest

Jubileum staat op
punt van beginnen

We staan aan de vooravond
van een fantastisch jubileum in
het kader van onze 100ste verjaardag!
Op1 juni a.s. is het eindelijk zo ver,
na een paar jaar van voorbereiding kan de echte uitvoering beginnen. Op vrijdag de 1e juni trappen we af met een receptie op
sportpark Zeewijk. Deze receptie is voor genodigden en zal om
17.30 uur beginnen. Het wordt een
mooi spektakel waarbij o.a. het jubileumboek zal worden getoond
en het 1e exemplaar zal worden
overhandigd. En wat te denken
van de film die over onze mooie
vereniging is gemaakt. Het belooft
een gezellige drukte te worden.
Op 2 juni een nog groter spektakel: onze reünie! Op dit moment staat de teller al op ruim
350 aanmeldingen. Meer dan 50
(oud-)voetballers gaan om 17:00
uur de strijd met elkaar aan op
het hoofdveld van Sportpark Zeewijk. En na afloop van deze partijen zal de echte reünie een aanvang nemen. Kosten noch moeite zijn gespaard en de avond zal
in het verdere verloop ook voor-

zien worden van live muziek. Bovenal echter zal deze bijeenkomst
staan in het teken van de ontmoeting, immers als je 100 wordt heb
je een rijke geschiedenis waarvan
velen kunnen getuigen. Oude verhalen, de typische kleedkamerhumor, het zal allemaal worden opgerakeld onder het genot van een
drankje en een hapje. Aanmelden
voor de reünie kan via het e-mailadres reunie100@stormvogels.nl
En alsof het allemaal nog niet genoeg is, staat op zondag 3 juni een geweldig jeugdspektakel
gepland op Zeewijk. Voetbal en
prachtige spellen wisselen elkaar
af waarbij de Guppen tot en met
onze A-junioren worden getrakteerd op een prachtige dag welke
wordt afgesloten met een heerlijke BBQ. Voor elke deelnemer is er
ook nog een prachtige verrassing,
een aandenken aan het jubileum
van 100 jaar Stormvogels.
U ziet, alles staat klaar om het
openingsweekend knallend van
start te gaan. Na het openingsweekend organiseren we op zondag 19 augustus een drieluik tussen Telstar, VSV & Stormvogels in
het Tata Steel Stadion. Op Zaterdag 25 augustus speelt ons eerste
elftal tegen de ex-internationals
KNVB. Op zaterdag 15 september
organiseren we voor een ieder die
stormvogels een warm hart toedraagt een geweldige feestavond.
Meer informatie hierover in de
volgende edities van de Jutter en
de Hofgeest.

Zaterdag 9 juni tweede
Velser Bierfestival
Velsen - Speciaal bier zit enorm
in de lift. De belangstelling voor
dit ambacht product is zo sterk
groeiende dat de afgelopen jaren vele nieuwe brouwerijen het
levenslicht hebben gezien en bestaande brouwerijen sterk zijn uitgebreid. Regionaal is ‘Jopen’ daar
een goed voorbeeld van, maar
ook ‘Kinhem’ uit IJmuiden. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck uit IJmuiden organiseert daarom op 9 juni
het tweede Velser Bier festival in
de regio Velsen.
,,Het eerste festival is een groot
succes gebleken en was voor veel
liefhebbers voor herhaling vatbaar”, aldus Richard Blesgraaf van
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck. ,,Velen zijn al bekend met ons uitgebreide bierenassortiment, waaronder ons eigen 1865 Breesaap
Tripel en de 1851 Bik & Arnold
Dubbel. Deze speciale bieren
hebben hun weg al gevonden in
het land. Ook de samenwerking
met Chris Jumelet, horeca-onderneemster van Grand Café Kruiten
is al jarenlang succesvol. De echte speciaal bierliefhebbers zijn zaterdag 9 juni vanaf 14.00 van harte welkom op het ruime en gezellige horecaplein, gelegen op historische grond. Zij kunnen ken-

nismaken met bijna 50 bieren van
brouwerijen van onder andere het
KBC (Klein Brouwers Collectief).
Hoogblonde bieren, Tripels en
Dubbels, Indian Pale Ale’s, Coffee
Porters, en vele andere brouwsels zijn er te proeven. Aanwezig
zijn; De Scheldebrouwerij, Muifelbrouwerij, Bierbrouwerij Duits
& Lauret, Bierbrouwerij Ramses,
Jopen, Klein Duimpje Bierbrouwerij, Breughems Brouwerij, de
Bierboom en Bierimport Nederland met Delirum. Uit Heemskerk is een delegatie van het Kennemer Wijn en Bier gilde aanwezig om meer over de productiewijze van bier te vertellen. Wie een
eigen bier wil brouwen, kan zich
aansluiten bij de club. Live muziek wordt verzorgd door Jock
Shaw. Overigens zal aansluitend
de EK wedstrijd Nederland - Denemarken te beleven zijn. Al met
al een festival om naar uit te kijken. Meer info via www.zeewijck.
nl. De toegang bedraagt 7,50 euro
en dat is inclusief een Breesaap
of Bik & Arnold bierglas.
Kaarten reserveren kan onder
vermelding van aantal, naam, telefoonnummer en e-mailadres via
info@zeewijck.nl of via telefoonnummer 0255-540331.

Marketingbeleid werkt!
Velsen – Onder meer inzetten
van internet en sociale media
is de gemeente Velsen in 2011
zeker beter op de kaart gezet.
Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB) heeft in
2011 de marketing en promotie
voor de gemeente Velsen gedaan om toerisme te bevorderen. Over 2011 heeft dat geleid
tot aanzienlijk meer bezoekers,
13,5 miljoen. In 2009 was dat
nog 6,9 miljoen en in 2010 9,8
miljoen bezoekers. De dagbezoekers worden vooral gezocht,
en gevonden, in de ruime regio
om Amsterdam heen. Mensen
die langer dan een dagje in Velsen blijven komen onder meer
uit heel Nederland, Duitsland
en Engeland (New Castle). Velsen en IJmuiden aan Zee worden gepromoot als avontuurlijke kustplaats en dynamische
haven waar veel te beleven is,
ook door de vele evenementen.
Internationale marketing wordt
vooral uitgevoerd via het project Amsterdam Bezoeken Hol-

land Zien.
Promotie vindt plaats door een
folder in drie talen, advertenties en artikelen in verschillende bladen en zelfs in de trams in
Amsterdam. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de
website www.ijmuidenaanzee.
nl, die in 2011 wel 41.000 bezoekers kreeg. Ook het bedrijfsleven draagt bij aan marketing
en promotie van Velsen. In 2011
was dat zelfs 15.000 euro. Meer
bedrijven zijn partner geworden
van ATCB.
Uit onderzoek is gebleken dat
Velsen het op toeristisch vlak
goed doet in de IJmond. In
2010 bleven ruim 185.000 toeristen hier een nachtje slapen.
Het aantal dagtoeristen over
2010 was 3,9 miljoen. Dat zorgde voor totaal 1303 voltijd banen in Velsen. Al die getallen
geven een sterk stijgende lijn
weer ten opzichte van eerdere
jaren. Toerisme in Velsen is nog
steeds aan het groeien. (Karin
Dekkers)

Velsen – De gemeenteraad van
Velsen gaat zich buigen over de
kwestie van ‘open data’. Er zal
worden besloten of de gemeente bepaalde gegevens vrij mag
geven. En zo ja, op welke manier. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan cijfers over toerisme, economie en dergelijke. Bedrijven kunnen dit soort gegevens voor allerlei doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor het opzetten van nieuwe bedrijven of het beter afstemmen van diensten op het publiek
in de regio. Daarbij moet natuurlijk ernstig rekening worden gehouden met privacyrechten.

Ruilbeurs
legpuzzels
IJmuiden - Woensdag 6 juni is
er geen ruilbeurs voor legpuzzels in wijksteunpunt Zeewijk.
De eerstvolgende ruilbeurs is op
woensdag 4 juli.

Leges Velsen
blijven hoog
Velsen – Hoewel Velsen in verhouding hoge leges voor evenementen berekent, in vergelijking met andere gemeenten,
is er geen reden om die bedragen aan te passen. Zo blijkt uit
een onderzoek van de gemeente. Velsen vraagt bedragen van
27 tot 8.000 euro voor evenementen, afhankelijk van het verwachte aantal bezoekers. Op
verzoek van de gemeenteraad is
in 2011 onderzoek gedaan naar
de kostendekkendheid van evenementen. Ook is gekeken naar
de economische en promotionele waarde van evenementen voor
de eigen gemeente. Een evenement als Dance Valley of Hiswa
(tegenwoordig niet meer in Velsen) zorgt voor werkgelegenheid
en levert ook geld op door bestedingen van bezoekers en eventueel overnachten. In 2005 werden de leges verhoogd. In die
periode werd een afname en terugloop van evenementen in Velsen gezien. In 2007 herstelde dit
door nieuw uitnodigend evenementenbeleid. Zo kwam Turn up
the Beach van Radio 538 naar
Velsen. De gemeente werkt nauwer samen met de organisatie van evenementen om de toeristische waarde van Velsen onder de aandacht te brengen, zoals door het linken van websites. Evenementen hebben ook
een maatschappelijk en cultureel belang. In 2011 werden 25
culturele evenementen gesubsidieerd, van Havenfestival en
Beeckestijnpop tot Young Art.
Het dure legesbeleid heeft de
gemeente Velsen een toename
van economische waarde opgeleverd: meer bezoekers, toeristen
en recreanten, met een omgerekend bedrag van ruim 10 miljoen
in 2010. In 2007 was dat nog 7,2
miljoen. (Karin Dekkers)
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Kinderen voor kinderen,
maar dan anders
Velsen - Miki Reek en Julia van
Rooijen zijn niet zo maar twee
15-jarige meisjes. Deze Havoscholieren gooien alles in de strijd
om leeftijdsgenootjes in de Filipijnen te helpen.
Op het Mendel College maakten
deze twee dames kennis met Batang Pinangga, een opvanghuis
op de Filipijnen voor kinderen
tot 18 jaar. Straatkinderen vinden
daar een veilige haven en hoeven
niet meer te bedelen of buiten
te leven. Tevens biedt Batang Pinangga scholing, maar vooral de
kans om weer kind te zijn.
Onder schooltijd hebben Miki en
Julia nu al diverse malen filmpjes
over dit bijzondere kinderhuis bekeken en ze zien elk jaar een dui-

delijk verbetering van de levensstandaard. Het project is opgezet
door oud-Mendeliers en diverse
leerlingen zijn er op bezoek geweest. Met eigen ogen hebben ze
gezien hoe goed ze het doen in de
Filipijnen. Niks geen grote organisatie met een dure directie, maar
een kleinschalig project waarbij
alle (financiële) hulp rechtstreeks
terecht komt daar waar het nodig
is: bij Batang Pinangga zelf.
Om aandacht voor dit goede doel
te vragen en om geld in te zamelen gaan de dames een hele
dag, 24 uur, vasten. Via een speciaal daarvoor aangemaakte Facebookpagina kan de hele actie
gevolgd worden. Ook sponsors
weten de goede doelen pagina
te vinden. Restaurant Villa Westend betaalt 1 euro per stuk voor
de eerste 250 ‘likes’, de website www.aniquefashion.com geeft
een prachtige tas aan de 400ste
liker en SAB Catering doneert 50
euro. En dan zijn er nog de mensen die het goede doel een warm
hart toedragen en de meiden per
uur dat er gevast wordt sponsoren.
Miki en Julia hopen dat er nog
meer mensen en bedrijven mee
willen helpen om hun actie een
nog groter succes te maken.
Meer informatie over het kindertehuis Batang Pinangga en de
sponsoractie van Julia en Miki is
te vinden op www.facebook.com/
JuliaMIkiVoorBatangPinangga

Woningbedrijf geeft
betekenis aan Velsen
Velsen - Woningbedrijf Velsen is
knap actief. Om betekenis te geven aan Velsen wordt er op allerlei terreinen hard gewerkt. Zowel
intern als extern.
Op het vlak van het woningaanbod werkt Woningbedrijf Velsen
aan verbetering. Sinds 2009 verkoopt de woningcorporatie delen van haar bestaande woningvoorraad. De inkomsten uit
de verkoop worden vervolgens
weer geïnvesteerd in renovatie
en nieuwbouw. Zo is onlangs De
Doorbraeck aan de Oranjestraat
opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Later dit jaar volgt De
Zuydvaerder, ook in Oud-IJmuiden. In beide appartementengebouwen wordt een mix aangeboden van sociale huurappartementen en vrije sector huurwoningen. Op die manier geeft
Woningbedrijf Velsen betekenis
aan de wensen van de gemeente: een gedifferentieerd woningbestand voor verschillende doelgroepen.
‘Betekenis geven aan Velsen’ is
meteen het nieuwe thema van de
nieuwe bedrijfsvisie 2012-2015.
Binnen dit thema wordt gewerkt
aan duurzaamheid, leefbaarheid
en verscheidenheid van het aanbod van huurwoningen. Maar

ook deelname aan (maatschappelijke) activiteiten binnen de
gemeente behoren tot de doelstelling.
Eén van die activiteiten is deelname aan het Havenfestival. Ook
dit jaar is Woningbedrijf Velsen
in de haven aanwezig. Samen
met verschillende maatschappelijke partners als ‘Telstar thuis in
de wijk’ en SSPB (jongeren leerprogramma) wordt tijdens het
festival een gevarieerd programma gepresenteerd dat zowel informatieve als actieve onderdelen bevat. Bewoners van Velsen
worden dan ook gevraagd mee
te werken aan het festival. Woningbedrijf Velsen organiseert
een fotowedstrijd met als thema ‘IJmuiden werkt. Woningbedrijf Velsen werkt aan IJmuiden.’
Meer informatie hierover volgt
via www.wbvelsen.nl en in deze krant.
De aannemerij van Woningbedrijf Velsen gaat de Dokweg in
IJmuiden verlaten. Deze uitvoerende afdeling verhuist naar
het hoofdkantoor aan de Lange Nieuwstraat. Alles onder één
dak! Op deze manier wordt de
onderlinge communicatie verbeterd. En hiermee verbetert ook
de dienstverlening.

Luistervinken

Nieuwe KPN-winkel aan
de Lange Nieuwstraat
IJmuiden - In het pand waar
kort geleden nog The Music
Store was gevestigd is sinds
enkele dagen een winkel van
KPN gevestigd. Winkelmanager Michael Donkers vertelt:
,,De verbouwing en de inrichting van onze nieuwe zaak
zijn zeer voorspoedig verlopen, waardoor we al enkele
dagen eerder de deuren konden openen dan we hadden
voorzien.’’
Voor Michael, geboren en getogen in Den Helder, betekent de
nieuwe vestiging in IJmuiden
een verdere stap in zijn carrière. Na zijn studietijd heeft hij op
diverse plaatsen gewerkt, zowel
in binnen- als buitenland. Maar
Den Helder bleef toch trekken
en nadat hij daar een vaste relatie met iemand kreeg, besloot hij
in zijn geboorteplaats te blijven
wonen. Daar werd hij door KPN
aangenomen als aankomendwinkelmanager en stoomde hij
in korte tijd door naar de functie
van winkelmanager.
In deze hoedanigheid heeft Michael de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan in de Hiwinkel in Den Helder waar mo-

biele telefoons en abonnementen werden verkocht. Maar in
de nieuwe winkel aan de Lange
Nieuwstraat is sprake van een
veel uitgebreider assortiment.
Michael licht toe: ,,Alle merken
van KPN, zoals bijvoorbeeld Hi,
xs4all en Telfort kunnen wij nu
in onze winkel aanbieden en wij
zijn hiermee de tweede vestiging
in Nederland die deze mogelijkheid biedt. Van gewone mobieltjes tot uitgebreide smartphones
en van tablets tot allerlei mogelijke abonnementen kan men bij
ons terecht. Gezien de huidige,
enorme keuze aan mogelijkheden behoort een goede voorlichting aan de klant tot één van onze belangrijkste doelen. Service
staat bij ons hoog in het vaandel, dus ook wanneer iemand alleen een vraag heeft kan hij rustig binnen lopen.’’
Op zaterdag 26 mei vindt de officiële opening plaats door het
promotieteam. Iedereen heeft
dan de mogelijkheid een flyer in te vullen met zijn naam en
aan het einde van de dag wordt
hieruit het winnende lot getrokken. De winnaar krijgt dan een
Samsung Galaxy Tablet aangeboden.

Renault Velserbeek
biedt betaalbaar comfort
Velserbroek - Wie nog voor de
aankomende zomer wil genieten van een nieuwe auto die uitblinkt in zuinigheid, rijcomfort en
betaalbaarheid, doet er verstandig aan een tussenstop te maken
in Velserbroek of Haarlem. Daar
bevinden zich namelijk de showrooms van autobedrijf Renault
Velserbeek. En dáár valt nu heel
veel voordeel te behalen bij aanschaf van een nieuwe Renault
Clio. Over die auto gaat het namelijk.
Velserbeek heeft diverse uitvoeringen op voorraad staan, waar u
zonder wachttijden in over kunt
stappen. Stuk voor stuk rijk uitgeruste uitvoeringen, zoals de
aantrekkelijke Authentique of

comfortabele Collection. U heeft
de keus uit diverse schone en
zuinige benzinemotoren in 3- of
5-deurs, maar ook staat de geheel belastingvrije diesel eco2
klaar voor een uitgebreide proefrit. Elke Clio is zéér scherp geprijsd en tijdelijk krijgt u ook nog
airconditioning en cruise control
voor slechts 295 euro.
Het kan niet op wat het voordeel
betreft, maar wel wat de voorraad betreft. Wacht dus niet te
lang maar breng een bezoek aan
Renault Velserbeek. Voor betaalbaar comfort. Renault Velserbeek, Kleermakerstraat 71
in Velserbroek, telefoon 0235132929, of Grijpensteinweg 8 in
Haarlem, telefoon 023-5533333.

Velsen – In de gemeente Velsen staan vier geluidmeetpunten, zogenaamde Luistervinken, die in de wijken zijn opgesteld om geluidsoverlast te meten.
De resultaten over de periode
1 november 2010 tot en met 31
oktober 2011 zijn nu bekend
gemaakt. De Luistervink op het
NAM-gebouw in Velsen-Noord
laat weten dat er sprake is van
een stijgende geluidsbelasting
in 2011, ten opzichte van 2010.
Het gaat dan vooral op geluidtoename in de nacht. In Velsen-Zuid staat op De Ticht een
Luistervink, hier zijn de resultaten vrijwel gelijk gebleven.
In Driehuis op Huis Ter Hagen is sprake van stijgende geluidsbelasting gedurende de
dag en de nacht. Wel is er in de
avond een daling van geluiden.
Daarbij is het opvallend dat de
geluidsoverlast van passerende
vliegtuigen is verminderd.
De Luistervink in Velserbroek
heeft het beste nieuws: er is
sprake van een dalende geluidsbelasting.
Omdat het gebruiksjaar 2011
nieuwe normen hanteert stelt
het college van B&W dat er in
feite geen extra toename van
geluidsbelasting heeft plaatsgevonden.

Motorrijder
aangepakt
Velsen-Zuid - Politiemensen
zetten vorige week woensdag
eind van de middag op de A22
een motorrijder langs de kant
van de weg, die door zijn weggedrag was opgevallen. Niet
alleen reed hij veel te hard (30
km/u in plaats van de toegestane 100), hij reed te dicht op
zijn voorganger en reed bij het
uitkomen van de Velsertunnel
met hoge snelheid om het andere verkeer om dan alsnog uit
voegen.
Hierdoor moest het andere
verkeer flink anticiperen. De
44-jarige motorrijder is een
Educatieve Maatregel Gedrag
en verkeer (EMG) aangezegd.

Herinrichting
industriegebied
IJmuiden-West
IJmuiden – In 2013 zal het industriegebied IJmuiden-West
worden heringericht. Dat zal
gebeuren na de afronding van
de werkzaamheden aan de
Kromhoutstraat.
Om de herinrichting voor te
bereiden is een bedrag van
60.000 euro opgenomen. Dit
geld is nodig voor overleg met
betrokkenen als hulpdiensten,
bewoners, bedrijven en andere
belanghebbenden.
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SP Velsen start ‘Comité
van Waakzaamheid RKZ’
Velsen - De SP-afdeling Velsen
heeft een ‘Comité van Waakzaamheid RKZ’ opgericht. Dit in reactie op de jongste berichten over
het voortbestaan van dit voor de
IJmond zo belangrijke ziekenhuis.
Het Comité roept belangstellenden op om zich bij het Comité aan
te sluiten.
Volgens een bericht in het NRC
van dinsdag 14 mei verkeert het
Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (RKZ) in grote financiële problemen. Een faillissement
wordt niet uitgesloten. Het ziekenhuis heeft voor circa 25 miljoen
aan voorschotten van zorgverzekeraar Achmea, bedoeld voor behandelingen, in nieuwbouwprojecten gestoken en kan die nu niet
terugbetalen.
De SP in Velsen vindt het zeer verontrustend dat, zo kort nadat bekend werd dat de verhuisplannen
van het RKZ naar de Tolweg in
Heemskerk op de lange baan zijn
geschoven, de continuïteit van de
ziekenhuiszorg in de IJmond andermaal op losse schroeven staat.
Achmea neemt nu de leiding van
het ziekenhuis over met een ‘versterking van de Raad van Bestuur
en de Raad van Toezicht’. Achmea
doet dit in het belang van haar
verzekerden en zal haar vordering op het ziekenhuis niet per direct opeisen. De SP gaat zich opnieuw sterk maken voor het behoud van het RKZ en dan wel zo
veel als mogelijk in publieke han-

den. In de Tweede Kamer, in de
Gemeenteraad van Velsen en op
straat. SP-Kamerlid Renske Leijten
wil dat minister Schippers garant
staat voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het SP-Kamerlid
maakt zich grote zorgen over de
gevolgen van een eventueel faillissement. ‘Het ziekenhuis heeft één
van slechts drie brandwondencentra in Nederland en vervult hiermee een landelijke functie. Deze zorg moet absoluut bereikbaar
blijven, zeker als we ook nog rekening houden met de beschikbaarheid bij rampen’. Leijten wil hierover in debat met de minister. De
raadsfractie van de SP in Velsen
gaat het college van B&W hierover
vragen voorleggen. De SP afdeling
heeft een Comité van Waakzaamheid RKZ gestart en roept belangstellenden op zich bij dit comité aan te sluiten. Voorzitter,Jan
Müter, van de SP in Velsen: ,,Je ziet
ondertussen dat het ziekenhuis
drukker bezig is met de vastgoedexploitatie dan met de ziekenzorg.
Aan het einde van het liedje krijgt
de zorgverzekeraar alle touwtjes in
handen. Niet de zorg maar de centen komen nu centraal te staan.
We gaan het ziekenhuis nu dicht
op de huid zitten en gaan over tot
directe actie wanneer dat nodig
is.” Belangstellenden voor het Comité van Waakzaamheid RKZ kunnen zich kenbaar maken bij Gerko
Buist via 06-34402926 of www.velsen.sp.nl.

Laundromat in
WT Stage Café

Open tafel Driehuis
stopt eetbijeenkomsten
Driehuis - Afgelopen vrijdag was
naar alle waarschijnlijkheid de
laatste keer dat de vaste deelnemers van deze eetmogelijkheid
gebruik hebben gemaakt. De afgelopen jaren vond deze 14-daagse bijeenkomst plaats in gebouw
De Driehoek, het oude schoolgebouw van de Jan Campertschool
achter de Driehuizerkerkweg.
Traditiegetrouw ontmoetten de,
veelal oudere, deelnemers elkaar
hier op vrijdag voor een gezellig en sociaal samenzijn. Om dan
rond het middaguur aan te schuiven aan de door de aanwezigen
inmiddels keurig gedekte, met
bloemen aangeklede eettafel om
zich te laten verwennen met een
heerlijke maaltijd, verzorgd door
Korf Catering, waarvoor men wel
een bescheiden vergoeding moet
betalen. Maar helaas, ten gevolge
van een verdere vergrijzing van de
deelnemers en de daarbij behorende ongemakken van een aantal ouderen liep het aantal aanwe-

zigen de laatste tijd gestaag terug,
waardoor een verdere voortzetting
van deze traditie niet meer aan de
destijds gestelde doelstelling voldeed. En speciaal voor deze laatste bijeenkomst kwam Korf Catering, die zo’n 25 jaar geleden met
ondersteuning van Jan Korf van de
grond is gekomen, met een speciaal verrassingsmenu dat ter plekke door één van de koks werd bereid en geserveerd.
Dat dit waarschijnlijk de laatste
keer was dat deze, vooral sociale,
bijeenkomst werd gehouden drukte toch wel een beetje een stempel op de stemming. Men hoopt
dan ook dat ouderen, en niet enkel
alleenstaanden maar ook stellen,
zich alsnog voor deelname voor
deze Open tafel aanmelden.
Gezellig samenzijn en sociaal contact zijn hierbij de belangrijkste
uitgangspunten. Belangstellenden kunnen hiertoe contact opnemen met beheerder Arie van de
De Driehoek.

Donker Vloeibaar Rubber
dicht Schipholtunnel

Queen Elizabeth is
zeker geen roeibootje
Velsen - Steeds vaker zien we
grote cruiseschepen over het
Noordzeekanaal varen, al dan niet
getrokken door een sleepboot.
Op deze foto de Queen Elizabeth
van rederij Cunard die dinsdag
haar passagiers naar Amsterdam
bracht voor een gezellig avondje uit.
Het schip is in 2010 bij de vloot
van rederij Cunard gekomen en is
gedoopt door naamgeefster Koning Elizabeth. Het cruiseschip is
niet alleen enorm groot, maar ook
heel luxueus. De inrichting van dit
enorme cruiseship is gebaseerd

op de eerdere Queen Elizabeth.
Met veel ornamenten en rijk gedecoreerd geeft het de sfeer van
de 30-er en 40-er jaren weer. Aan
boord hoeft men zich niet te vervelen. Er is een theater, balzaal,
een Spa naast de nodige restaurants. Passagiers slapen niet in
hutten, maar in ‘stateroom’s of
suites met namen als Queens suite. Luxe alom en dat mag je natuurlijk ook wel verwachten als je
ziet wat zo’n cruise kost. Toch zijn
de cruises zo goed als volgeboekt.
Hoezo economische crisis? (foto:
Reinder Weidijk)

IJmuiden - Donker Vloeibaar
Rubber uit IJmuiden, onderdeel
van de DBB Groep, is maandag
21 mei begonnen met het waterdicht maken van een gedeelte van de Schipholtunnel. Dat
gebeurt met een milieuvriendelijke coating van Liquid Rubber. Het werk wordt uitgevoerd
in opdracht van Heijmans, het
vaste onderhoudsbedrijf van
Luchthaven Schiphol.
Het eerste gedeelte van de tunnel dat waterdicht wordt gemaakt ligt onder taxibaan Bravo. Nadat de bovenzijde van de
tunnel is voorzien van 25 centimeter nieuw beton, worden
de voegen door Donker Vloeibaar Rubber waterdicht gemaakt. ,,Het is een mooie, uitdagende klus op een bijzondere plek’’, aldus algemeen directeur Giel Donker. De Schipholtunnel wordt verstevigd om het
gewicht van het supervliegtuig
Airbus A380 te kunnen dragen.
Na taxibaan Bravo worden ook

andere routes die over de tunnel lopen onder handen genomen.
Als de werkzaamheden op
Luchthaven Schiphol zijn afgerond, gaan de medewerkers van Donker Vloeibaar Rubber aan de slag in Nijmegen.
Daar moet de bovenzijde van
een ondergrondse parkeergarage op het Raadhuishof waterdicht worden gemaakt. ,,Ook
dit is een bijzondere klus, omdat op het plein een monument
staat voor een groot bombardement waarbij in de Tweede Wereldoorlog veel mensen om het
leven kwamen. Dat monument,
De Schommel, en de bomen die
eromheen staan moeten intact
blijven’’, aldus Donker. Donker Vloeibaar Rubber is onderdeel van de DBB Groep en een
zusterbedrijf van Donker Beton Techniek. Het bedrijf is gevestigd aan Industriestraat 55 in
IJmuiden. Zie ook www.herstelbeton.nl.

IJmuiden - Zondag 27 mei
komt de band Laundramat in
het Stage Café optreden. Aanvang 27.00 uur, de toegang is
gratis. De fameuze regionale
band Laundromat leek roemloos van de aardbodum te verdwijnen, maar met de komst van
een nieuwe zanger en drummer is de band terug als nooit
tevoren. Laundromat geldt als
de beste Rory Gallagher tributeband van Nederland en is dit
jaar een van de topacts van het
grootste Rory Gallagher tribute festival ter wereld, in de Ierse plaats Ballyshannon, de geboorte plaats van Rory. Het is
een grote eer want Laundromat deelt het podium dan onder
meer met Mike Taylor, Pat Mc
Manus en Larry Miller. Om te laten zien waarom de band uitverkoren is geeft Laundromat een
laatste try-out in het Stage Café. Danny Vlaspoel speelt niet
domweg de nummers na, hij
brengt juist een ode aan Rory.
Het is een absolute ‘must-see’
voor de liefhebbers van de stevige blues-rock. Maar ook voor
de neutralemuziekliefhebber is
er genoeg te genieten. Laundromat bestaat uit : Danny Vlaspoel, Fred Korridon, Joeke Wouda en Maarten Mitsel. Het Stage
Café is in het Witte Theater, Kanaalstraat, IJmuiden.

Actief
grondbeleid
Velsen – Om sneller te kunnen handelen heeft het college van B & W van de gemeente Velsen een voorstel gedaan
om het officiële grondbeleid te
veranderen. Per 1 januari 2013
wil men een jaarlijks een bedrag van 100.000 euro begroten voor plankosten en eenzelfde bedrag voor doorbelasting plankosten. Het nieuwe risicobedrag van het grondbedrijf wordt dan vastgesteld op
een bedrag van 5 procent van
de boekwaarde. Per ontwikkellocatie wordt een grondexploitatie geopend. Bij grote grondexploitaties, met een boekwaarde van meer dan 3 miljoen, mag
echter alleen de gemeenteraad
beslissen over het openen van
een grondexploitatie. Het voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgeschoteld voor goedkeuring.

Snuffelmarkt

IJmuiden - Zaterdag 26 mei
(luilak) zal van 09.00 tot 17.00 uur
op de Lange Nieuwstraat voor
de winkels een leuke, gezellige,
snuffelmarkt met mooie tweedehands artikelen gehouden worden. Wie ook aan deze markt wilt
deelnemen kan contact opnemen met telefoonnummer 0255533233 of 0255-518380 voor het
huren van een kraam.
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Kamabaro zingt in
de Engelmunduskerk

Slotavond
jubileumjaar
VSV 100 jaar
Velserbroek - Het is alweer negen maanden geleden dat bij
VSV het jubileumjaar van start
is gegaan met de wedstrijd VSV–
Oud Telstar. Daarna werd in februari het succesvolle jubileumweekend georganiseerd met de
receptie, de jeugddag en de reünie. Zaterdagavond 26 mei is het
einde van de festiviteiten rondom het 100-jarig jubileum. Dan
organiseert de jubileumcommissie een spetterende feestavond
in een grote tent op het VSV
complex. De professionele Daylight Superband zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Zij hebben een uitgebreid repertoire,
zowel Hollandse hits, luistermuziek en swing/pop. De aanvang
van de feestavond is 20.00 uur
en eindigt om 00.30 uur zijn. De
toegang is gratis en voor iedereen die VSV een warm hart toedraagt. Minimum leeftijd 16 jaar.

Sponsortocht
voor Juliana
Kinderziekenhuis
Regio - De vierde editie van
de fietssponsortocht van Den
Haag naar Texel doet op 1 juni ook Velsen aan. De tocht
heeft als doel het inzamelen
van geld voor de kinderen in
het Juliana Kinderziekenhuis
in Den Haag. Omstreeks 11.00
uur zal het peloton Santpoort,
Driehuis en IJmuiden passeren
om vervolgens de weg naar
Texel te vervolgen. Het idee
van deze tocht is ontstaan door
het ontbreken van een aantal
broodnodige faciliteiten in het
ziekenhuis. Op 11-11-2011 is
de Stichting Den Haag – Texel
daarom opgericht. De organisatie benadrukt dat het sponsorgeld geheel ten behoeve
van het welzijn van een kind
moet komen. In 2011 is 20.000
euro bij elkaar gefietst. Dit
geld is besteed aan de knuffelberen die ieder kind dat opgenomen wordt in het Juliana
Kinderziekenhuis in Den Haag
krijgt. Bewoners in Velsen worden opgeroepen de fietsers
aan te moedigen. Na de eerste stop in Zandvoort gaat de
rit via de bossen langs Santpoort-Zuid en Noord (Duinen Kruidbergerweg) en vervolgens door Driehuis (Driehuizerkerkweg) verder richting de
pont naar Velsen- Noord. Afhankelijk van wind en weer, zal
de kopgroep rond half 12 bij
de pont arriveren. Na het pontje gaat de groep richting Bergen aan Zee voor een tweede
tussenstop. Spreekt de fietstocht u aan, het inschrijfgeld is
20 euro. Men zoekt zelf sponsors. Zie www.denhaagtexel.nl.

Nu inschrijven voor
Damesstratenvolleybal
Velserbroek - Het negende Damesstratenzaalvolleybaltoernooi
in Velserbroek wordt gehouden
op zaterdag 13 oktober 2012. 24
straten kunnen meedoen aan dit
toernooi. De inschrijving voor de
stratenteams is begin april van
start gegaan. Vooral nieuwe straten uit Velserbroek worden uitgenodigd om mee te doen.
In 2003 werd het idee geboren
om naast het stratenzaalvoetbalbaltoernooi voor mannen een
stratenzaalvolleybaltoernooi voor
dames te organiseren. In 2004
was de eerste editie een feit en
een nieuw evenement in Velserbroek was geboren. Inmiddels is
het toernooi uitgegroeid tot een
volwaardig evenement in Velserbroek met als hoofdingrediënten:
zaalvolleybal met stratenteams
met uitsluitend buurvrouwen in
een team, kindervermaak tijdens
de voorrondes, feestavond met
live optredens, en voorafgaand
aan het toernooi een clinic die

door bekende volleyballers wordt
verzorgd. Dankzij sponsors, die
het evenement financieel steunen, kunnen de organisatoren
ieder jaar weer een aantrekkelijk programma samenstellen en
is de toegang altijd gratis. De organisatie bestaat uit Jankees
Holst, Frans Looij en Frank Post.
Zij worden vanaf het eerste uur
ondersteund door volleybalvereniging Smashing Velsen. Ook
alle vrijwilligers, EHBO’ers, sporthalbeheerders zijn een onmisbare schakel voor het toernooi.
De organisatie gaat uit van minimaal zeven en maximaal tien
speelsters per straat, leeftijd minimaal 16 jaar. Wanneer de straat
te klein is om een team te formeren, mag er een deelneemster uit een aangrenzende straat
meedoen. Opgave telefonisch bij
Frans Looij, 023-5383585 of bij
JanKees Holst, 023- 5386471 of
via de site www.straatvolley.nl of
info@straatvolley.nl.

Schaapscheer- en woldag
Velsen-Zuid - Op zondag 27
mei worden op Informatieboerderij Zorgvrij in het recreatiegebied Spaarnwoude de schapen
geschoren. Tijdens de schaapscheerdag zijn er leuke activiteiten voor jong en oud. Kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen aan
de slag met wol. Ze gaan kaarden, dat wil zeggen kammen
van de wol en vervolgens leren
ze spinnen met een echt spinnenwiel. De draad die nu is ontstaan wordt geverfd met natuurlijke kleurstoffen. Daarna
is het tijd voor het echte handwerken: weven, vilten, breien en
haken. Een doe-kaart voor deze activiteiten kost 5 euro. Jongere kinderen kunnen een leuke kleurplaat met wol beplakken voor 0,50 eurocent.
Voor liefhebbers is de wol te
koop voor 10 euro per zak.
Zwarte wol kost 5 euro. De imker van Zorgvrij, Wim van Bergen uit Driehuis verkoopt honing. Om 12.00 uur start vanaf de informatiebalie een gratis IVN kinderexcursie. Kinderen gaan in de omgeving van de
boerderij op zoek naar bomen,

dieren en planten. Deze wandeltocht duurt ongeveer een uur
en is alleen voor kinderen. Aanmelden is niet nodig. Het schapen scheren begint om 11.00
uur en duurt tot 16.00 uur. Parkeren en entree zijn gratis. Zie
ook www.informatieboerderijzorgvrij.nl.

Driehuis - Maandag 28 mei om
15.00 uur treedt projectkoor Kamabaro op in de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg.
Het hoogtepunt van het concert zal de uitvoering van het
beroemde Stabat Mater van de
componist G.B. Pergolesi zijn.
De sopraan Kitty Jansen en de
alt Ingrid Prins zullen samen met
het projectkoor dit Stabat mater ten gehore brengen. Zij worden op het orgel begeleid door
Rachel Vroom. Hier aan voorafgaand zullen nog een paar vocale hoogstandjes te beluisteren zijn, o.a. het dubbelkorige

achtstemmige Ave Maria van G.
Holst. Het geheel zal onder leiding staan van kerkmusicus/
koordirigent Hinke Hillege
Een concert van Kamabaro zonder het Vocaal Ensemble Los Toros (de zangers zijn alle drie geboren onder het sterrenteken
‘stier’), is niet meer voor te stellen. Voor de vijfde keer alweer
kunnen wij gaan genieten van
hun bijzondere vocale capaciteiten. Een entreekaart kost 10
euro en is voorafgaand aan het
concert te verkrijgen in de kerk.
Vanaf 14.40 uur staan de kerkdeuren open.

Scoutinggroep steekt
handen uit de mouwen
Velsen-Zuid - Als u een fietstocht maakt door Spaarnwoude
en u rijdt langs De Stelling dan
treft u op de ligplaats van Scoutinggroep Michiel Adriaenszn.
De Ruyter, twee zeecontainers.
Zeecontainers op het land, jawel
maar niet voor lang.
De zeecontainers zijn geschonken door Microtechniek uit Beverwijk en zullen als basis dienen
voor een nieuwe opslagplaats.
Komende weken zal er door vrijwilligers van de scoutinggroep
onder deskundige leiding hard
gewerkt gaan worden om deze
twee zeecontainers om te toveren tot een mooi in het landschap
passend gebouwtje.
Weken geleden is door De Bie
Wegenbouw de grondwerkzaamheden verricht om als goede basis te dienen. De opslagplaats zal

niet alleen gebruikt gaan worden
voor opslag van materialen maar
ook tijdens het jaarlijkse onderhoud aan de vloot bescherming
bieden tegen weer en wind.
De vereniging hoopt voor de zomervakantie een metamorfose
op de ligplaats gerealiseerd te
hebben. Het ‘drijvende clubhuis’,
een aak genaamd De Goede Verwachting, wordt aan de buitenkant geschilderd en zal ook weer
een frisse aanblik geven.
Dus mocht u na de zomer eens
een kijkje komen nemen bij de
vereniging in Velsen-Zuid, dan
hoopt de scoutinggroep alle
noodzakelijke werkzaamheden
te hebben verricht. Dan is de omgeving weer opgefrist en kunnen
alle jeugdleden weer genieten
van alles wat scouting te bieden
heeft. Zie ook www.de-ruyter.nl.

Soli houdt Anjeractie
Santpoort-Noord - Met de
blauwe inzamelbussen, en muzikaal ondersteund door het marsorkest zullen leden van Muziekvereniging Soli op donderdagavond 24 mei de deuren langs
gaan in Santpoort om te collecteren voor de jaarlijkse Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
ondersteunt elk jaar zo’n 3500
projecten op het gebied van cul-

tuur en natuurbehoud in Nederland. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan het
Cultuurfonds. Een derde van
het bedrag dat Soli ophaalt kan
de vereniging houden voor eigen kas. Alle leden van Soli doen
mee aan deze actie. Woont u
tussen de Hagelingerweg, Rijksweg en Santpoortse Dreef, dan
kunt u Soli met de bussen van
het Prins Bernhardfonds tussen
19.00 en 20.00 uur verwachten.
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BETAALBAAR COMFORT. STAP SOEPEL IN EEN NIEUWE CLIO!
NU ALLÉÉN BIJ VELSERBEEK

A

HATCHBACK DCI 85 ECO2

RENAULT CLIO AUTHENTIQUE

1.2 16V 3-deurs
Afleveringskosten

€ 12.990,+ €
882,-

EXTRA INRUILBONUS

-

(incl. waxoyl en volle tank brandstof)

NU VOOR SLECHTS

VAN MA AR LIEFST

€ 2.250,-

EXTRA INRUILBONUS

€ 2.250,-

€ 11.622,-

EN HIER GAAT UW INRUIL NOG AF!

Voorzien van o.a.
. Centrale vergrendeling met afstandsbediening . Elektrische stuurbekrachtiging . Mistlampen vóór
. Verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur . 4x20Watt Radio/CD/MP3speler . ABS
. Elektrisch bedienbare ramen

NU MET AIRCO & CRUISE CONTROL PAKKET VOOR SLECHTS € 295,-

WWW.VELSERBEEK.NL

RENAULT VELSERBEEK
KLEERMAKERSTRAAT 71
GRIJPENSTEINWEG 8

1991 JL VELSERBROEK
2014 KX HAARLEM

TEL. (023) 513 29 29
TEL: (023) 55 33 333

Inruilprĳs is een richtprĳs, bepaald op basis van schadevrĳe en door dealer onderhouden auto met een gemiddeld kilometrage van 15.000 per jaar. Onder voorbehoud van goedkeuring directie. Afbeeldingen kunnen afwĳken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 05/12 Creatie: DTC Media.

Min./max. verbruik: 4,7 - 8,1 l/100 km. resp. 21,3 - 12,3 km/ l. CO2: 124 - 186 g/km.

Cheryl Looijer Nederlands
Schaakkampioen meisjes

Onder invloed;
rijbewijs kwijt
Regio - Een 45-jarige automobilist uit Santpoort-Zuid is zijn
rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij
maandagochtend onder invloed
over de Spaarndamseweg in
Haarlem reed. De man blies 1,5
promille. Hij werd even na 2.30
uur gecontroleerd.

Zomerbridge
Santpoort-Noord - Ook dit jaar
organiseert de Bridgevereniging Velsen op de dinsdagavonden in juni, juli en augustus weer
haar open zomeravonddrives.
Voor de eerste keer dus op 5 juni. De indeling is naar sterkte, in
drie lijnen, zodat ook beginnende bridgers met plezier kunnen
meespelen. De locatie is het gebouw Velserhooft (ingang Valckenhoeflaan). De aanvang is
19.30 uur. Inschrijving kan vanaf
een half uur ervoor. Kosten 5 euro per paar. Op de laatste avond,
28 augustus, is er voor de trouwe
bezoekers een finale met aantrekkelijke prijzen. Meer informatie: telefoon 0255-535941.

NK-finale pétanque 2012
Regio - Zondag kwamen 108
pétanquespelers vanuit het hele land bijeen bij PUK-Haarlem
voor de onderlinge strijd van
het Nederlandse Kampioenschap Pétanque - Tête-á-tête 2012.
In de finale stonden twee
pétanquespelers tegenover elkaar die al een rijke palmares
met zich meedroegen. Martin Bakker – Nederlands kampioen Tête-á-tête 2006 en nog

zes andere nationale titels
sinds 2002 op zak. En Edward
Vinke (PUK-Haarlem) met negen titels sinds 2003 op zak in
verschillende disciplines. Deze
twee titanen bonden de strijd
aan op het Carré d’Honneur, de
wedstrijdbaan, waar alle overige deelnemers zich omheen
verzamelden.
De overwinning was voor Edward, met de einduitsla 13-12.
Zie ook www.pukboules.nl.

Velserbroek - Cheryl Looijer, zie
foto, van SC Santpoort is afgelopen weekeinde opnieuw Nederlands Kampioen geworden in
Rijswijk nu bij de meisjes tot 14
jaar. Eerder was Cheryl al kampioen geworden tot 12 jaar bij het
Nova NK toernooi in Haarlem.
Met een score van 8 uit 9 stak ze
daar ver boven de rest uit.
Cheryl mag nu meedoen met het
EK jeugdschaken in Praag van
16 tot 19 augustus. Cheryl is een
heel groot talent dat samen met
haar broer Dave en vader Robin
bij Schaakclub Santpoort speelt
in het Polderhuis in Velserbroek.
Ook Nathalie van der Lende van
deze schaakclub is Nederlands
kampioen in haar klasse geworden bij het NIK in het Nova College. Voor het eerst in de
geschiedenis heeft Schaakclub
Santpoort een Nederlands kampioen afgeleverd en nu ook nog
twee tegelijk. Dit is een groot
compliment voor het bestuur en
de gediplomeerde trainers van
Santpoort die les geven van Stap
1 tot Stap 6.

Zaterdag zal SC Santpoort present staan met een kraam tijdens de Dag van de Samenwerking in het Tata Steel Stadion van
Telstar. Hier kunt u een schaakpotje spelen tegen de kersverse Nederlands kampioen Cheryl
Looijer. Ook vindt u hier alle informatie van de club. Kijk ook op
www.schaakclubsantpoort.nl.
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Eerste paal geslagen

Kinderexcursie

De Verzetsheld
en De Melkfabriek
IJmuiden - Vorige week donderdag sloegen Peter van Ling, directeur AWV Eigen Haard en wethouder Robert te Beest de eerste paal
van de nieuwe appartementengebouwen aan de Wijk aan Zeeerweg in IJmuiden. Dat deden zij
samen met de directeur van De
Waerden, de architect van MB architecten en de directeur van aannemer Lokhorst.
Directeur van Ling vertelde in zijn
toespraak trots te zijn dat AWV
Eigen Haard in deze periode van
economische crisis en vastgoedcrisis, twee projecten in aanbouw
kan nemen. Woningcorporatie
AWV Eigen Haard bouwt op het
terrein van het voormalige Motorhuis en de daar tegenoverliggende
Melkfabriek aan de Wijk aan Zeeerweg twee nieuwe appartementengebouwen. Het ontwerp van
beide gebouwen is gemaakt door
MB architecten uit Bloemendaal.
Op de melkfabrieklocatie komen
14 zorgappartementen die verhuurd gaan worden aan zorginstelling De Waerden. Deze zorginstelling begeleidt mensen met
een verstandelijke beperking bij
het zelfstandig wonen. Enige jaren geleden kocht AWV Eigen
Haard het naastgelegen woonhuis
aan dat betrokken zal worden bij
het nieuw te bouwen appartementengebouw. Het gebouw krijgt de
naam De Melkfabriek. Voor informatie over de woningen van De
Waerden kunt u contact opnemen
met Jet Vos 072-5765656 of jvos@

dewaerden.nl. Op de plek waar
ooit de showroom van het Motorhuis stond, worden 24 huur-appartementen voor senioren gerealiseerd. Onder het gebouw komt
een parkeergarage.
De 24 appartementen zijn met
woon- en slaapfuncties op de
straat gericht waardoor aan de galerijzijde een gezellig binnenhof
ontstaat. Op de kruising Wijk aan
Zeeërweg en Houtmanstraat is de
entree van het binnenhof gesitueerd. Dit gebouw krijgt de naam
De Verzetsheld. Een verwijzing
naar namen van de omliggende
straten. De oplevering wordt zomer 2013 verwacht.

IJmuiden - Over een aantal weken is het weer zomervakantie
waarbij vele Nederlanders de warme oorden gaan opzoeken. Deze
oorden hebben vaak een mooie
heldere zee met een nog mooier onderwaterleven. Een geweldige locatie om eens onderwater te
kijken naar al die mooie vissen en
koralen. Naast het snorkelen, kan
je dit ook echt duikend doen met
een duikfles op je rug waarbij de
indruk van de onderwaterwereld
nog groter is. Het is een geweldige belevenis om gewichtsloos tussen al die mooie vissen te hangen. Dit is vaak wel een spannende stap. Om deze stap makkelijker
te maken geeft DuikTeam IJmond
op dinsdag 26 juni een introductie les duiken. Deze les van een

uur is speciaal bedoeld voor mensen die wel eens willen proberen
hoe het is om echt te duiken maar
deze stap nog niet hebben durven maken. Tijdens deze introductie les wordt er beknopt een uitleg
gegeven over de duikuitrusting, de
handsignalen en welke zaken je
wel en niet moet doen onderwater. Iedere cursist krijgt daarna een
duikfles op de rug en wordt onder
begeleiding van een eigen instructeur meegenomen naar de bodem van zwembad de Herenduinen voor de ultieme duikervaring.
De minimale leeftijd voor de proefles is 16 jaar. DuikTeam IJmond is
een duikvereniging van duikers uit
de IJmond regio die ook in Nederland vele duiken maken. Zie ook
www.dty.nl.

Uitstekend Pinksterweer

Bijna Thuis Huis zoekt
nieuwe vrijwilligers
Santpoort-Noord - Sinds 28 december 2011 zijn de vrijwilligers
van het Bijna Thuis Huis ‘De Heideberg’ werkzaam in de nieuwe
locatie aan de Wulverderlaan 1 te
Santpoort-Noord. In dit voormalig nonnenklooster wordt ondersteuning, begeleiding en verzorging geboden aan de terminaal
zieke mens en zijn of haar naasten. Daarnaast kunnen de vrijwilligers ook worden ingezet in een
thuissituatie. Na een grondige verbouwing van het huis, is de zo gewenste uitbreiding van twee naar
vier gastenkamers, gerealiseerd.
De ruim 60 vrijwilligers hebben
hard meegewerkt om het Bijna
Thuis Huis tot een fijne, sfeervolle plek voor de gasten te maken.
De professionele medische zorg
van de gast wordt begeleid door
de eigen huisarts en een vast team
van verpleegkundigen van de
ZorgSpecialist biedt de verpleegkundige zorg. Ook is er intensief
contact met andere thuiszorgorganisaties. In de afgelopen maanden is het huis regelmatig volledig
bezet geweest en het Bijna Thuis
huis voorziet dan ook in een grote behoefte. Meer gasten bete-

Proefles duiken

kent echter ook dat er meer vrijwilligers nodig zijn. Ondersteuning
geven in de terminale zorg is mooi
werk dat soms veel van vrijwilligers vraagt, maar waar je ook heel
veel voor terug krijgt. Om dit werk
te kunnen doen hoef je geen speciale opleiding of verpleegkundige
achtergrond te hebben. Belangrijk
is dat je kunt luisteren, vanuit je
hart werkt, flexibel inzetbaar bent
op wisselende tijden (twee diensten, totaal 8 uur per week), kortom; ‘Er zijn’. Een kennismakingsgesprek, een ‘snuffelstage’ onder leiding van een ervaren vrijwilliger, diverse evaluatiemomenten met de coördinator en een interne theorie - en praktijktraining
zijn onderdelen die met goed resultaat moeten worden doorlopen
voordat je vrijwilliger in het Bijna
Thuis Huis kunt worden. Spreekt
dit mooie werk je aan en wil jij
het team komen versterken of wil
je meer informatie over de stichting en het vrijwilligerswerk, neem
dan contact op met de coördinator
van het Bijna Thuis Huis ‘De Heideberg’, Wulverderlaan 1 te Santpoort-Noord, via 023-5493214. Zie
ook www.bijnathuishuisvelsen.nl.

Na een veel te lange koele en
ook tamelijk natte periode, knapte het weer zienderogen op. Het
opvallendst was de hoge temperatuur van de afgelopen dagen. Dinsdag was de warmste
dag met ook in onze regionen tot
27 graden. Vlak aan zee was het
soms 10 graden kouder. De instabiliteit (en de daarbijbehorende flinke buien) in de atmosfeer verdween vanaf woensdagavond en een stevige blokkade
van hoge druk boven Scandinavië is weerbepalend tot en met
Pinksteren. Tot na Pinksteren zitten we dan met een noordoostelijke stroming. Dit betekent dat
de noordoostenwind gaat aantrekken, vooral rond vrijdag, en
dat er geleidelijk minder warme
lucht wordt meegenomen (rond
20 graden)
Voor het gevoel wordt het dus
duidelijk minder zwoel en vanwege de droge lucht (rond 35
procent vocht in de middag tegen het weekend) kan het weer
zelfs als enigszins schraal worden ervaren. De was droogt in
ieder geval in een mum van tijd

aan de waslijn. Daarentegen
wordt het wel zonniger en de
lucht transparanter. Donderdag
en vrijdag kan de zon wel 1415 uren maken in de IJmond en
dat is het maximale aantal uren
dat nu mogelijk is. De zon schijnt
dan van zonsopkomst totdat de
zon weer ondergaat. Er is ook
weinig luchtvervuiling met die
doorstaande noordooster (continentaal polaire luchtaanvoer
heet dat officieel), dus de kans
dat de zon vuurrood onder zal
gaan is erg klein.
We weten dat formidabel weer
in Nederland nooit langer dan
een week duurt tegenwoordig
en ook deze keer lijkt dat het geval. Kleine verstoringen in de
vorm van een bui in eerste instantie lijken er toch weer te komen. In de loop van de volgende week neemt de kans op een
enkele bui dan ook toe zonder
dat het weer merkbaar verslechtert. Meer weerinfo over onder
meer Pinksteren via 09001234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Velsen-Zuid - Op pad als echte
natuuronderzoeker. Op zoek bomen, planten, insecten en vogels
zoals koolmezen tussen de populieren en merels in de meidoorns.
Struinen in een echte boomgaard,
wie wil dit niet. Op zondag 27 mei
organiseert IVN Zuid-Kennemerland samen met recreatieschap
Spaarnwoude een excursie voor
kinderen van 4 tot en met 10 jaar
langs het Natuurpad bij Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. In korte tijd leer je wat er
allemaal is te beleven in de natuur.
Deze wandeling is een uitdaging
voor de jonge natuuronderzoeker
en de ouders blijven lekker thuis.
Tijd: zondag 27 mei, om 12.00 uur.
Duur: 1 uur. Locatie: Balie Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 Velsen-Zuid. Kosten: geen.
Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het IVN en haar activiteiten vindt u op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Statiegeld
loont
Velsen - In de maanden april en
mei heeft World Servants Velsen
geld ingezameld met een statiegeldactie. Ronald Dolfing was ook
dit jaar verantwoordelijk voor deze actie. Volgens Dolfing is het een
succesvolle actie. Hij vertelt: ,,Het
is wat werk om telkens alle supermarkten langs te gaan met de
bonnetjes maar het is de moeite meer dan waard. De opbrengst
van deze periode is 1404,07 euro.” De actie werd gehouden in
samenwerking met Albert Heijn
IJmuiden, de Dekamarkten in Velserbroek, IJmuiden (Zeewijkplein),
Santpoort-Noord en –Zuid. Het
geld wordt gebruikt voor de projecten van de World Servants Velsen. Vanuit deze organisatie zullen, in de zomer, drie jongeren
op ontwikkelingswerk gaan naar
Ghana en Tanzania. In Ghana zal
een deelnemer gaan bouwen aan
klaslokalen en toiletten. In Tanzania zullen twee deelnemers gaan
werken aan de bouw van woningen, een project waar twee andere deelnemers vorig jaar mee
zijn begonnen. Dit zal plaats vinden in het dorp Handeni. Om dit
werk mogelijk te maken hebben zij
7.500 euro nodig. Meer informatie
is te vinden op de website www.
worldservantsvelsen.nl.

Verkeersruzie
Regio - Zaterdag omstreeks 14.50
uur kregen enkele automobilisten
onenigheid met elkaar op de A9.
De ruzie escaleerde op een parkeerplaats bij een tankstation nabij
Heemskerk. Er vielen over en weer
klappen. Twee betrokkenen raakten gewond en werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Zowel op de parkeerplaats
als bij een tankstation in VelsenZuid hielden gealarmeerde politieagenten in totaal vier mannen
aan als verdachten. Zij kwamen uit
Rotterdam en Den Haag.
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Informatiebijeenkomst
‘oplichting aan de deur’
Santpoort-Noord - Op woensdag 30 mei houdt Wijkteam
Santpoort, bestaande uit vertegenwoordigers van woningcorporaties, politie, Stichting Welzijn, Wijkplatform Santpoort en
de gemeente Velsen, samen met
Stichting Velserhooft een informatiebijeenkomst over ‘oplichting aan de deur’.
De bijeenkomst is bij Stichting
Velserhooft, Wülverderlaan 65,
en duurt van 14.00 tot 16.30 uur.
Soms proberen mensen met
slechte bedoelingen bij bewoners binnen te komen met een
smoesje. Ze doen zich voor als

medewerker van een bedrijf of
instantie. Dit doen ze om geld
en andere kostbaarheden te
stelen.
Tijdens de bijeenkomst komen
de meest voorkomende babbeltrucs aan bod en worden er
filmpjes getoond over situaties
die zich voor kunnen doen.
Er is voldoende gelegenheid om
vragen te stellen en ervaringen
uit te wisselen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28
mei via telefoonnummer 0255566583. Er is maar plaats voor
80 personen in de zaal, dus tijdige aanmelding is gewenst.

Dressuurwedstrijden bij
Variohippique

Rico behaalt zilver op EK
Velsen - De 17-jarige Rico Struijs
uit Velsen heeft op 11 mei de
tweede plaats behaald op het EK
Jiu Jitsu te Genua Italië. Rico, uitkomend in de klasse tot 73 kg
Fighting onder 18 jaar, stond in
een sterk poule van 20 deelnemers.
De eerste partij moest er tegen
Seth Wenzel uit Zweden worden
gevochten, deze partij verliep in
aanvang wat stroef maar gaandeweg kwam Rico in zijn spel en wist
hij de partij winnend af te sluiten.
De tweede partij die op het spel
stond was een interessante, namelijk tegen nummer 3 van de
wereld, Lars Sowa uit Duitsland
waar Rico eerder dit jaar de finalepartij in Hamburg van verloor.
Helaas voor Sowa, maar binnen

anderhalve minuut moest deze
het veld ruimen, waar Rico op zeer
sterke wijzen vol Ippon scoorde en
zich plaatste voor de halve finale.
Deze halve finale moest er gestreden worden tegen Patrick Ganselmayer uit Oostenrijk, een zeer
sterke jongen maar door middel
van een goed tactisch spel van Rico werd ook deze partij winnend
afgesloten en was de fel begeerde finale realiteit.
In de finale moest er worden aangetreden tegen Arso Milic uit
Montenegro, helaas voor Rico
werd de druk in deze partij zijn
grootste tegenstander waardoor
Milic de partij winnend afsloot.
Een zeer mooie prestatie van Rico om op zijn eerste EK met zilver
thuis te komen, respect.

Komende week veel
te zien op Seaport TV
Velsen - Een nieuwe aflevering
van ‘Uit B&W’ met wethouder
Ronald Vennik. Een live-uitzending van de raadsvergadering,
gevolgd door een samenvatting. Reportages over het 20-jarige jubileum van de Historische
Kring Velsen en de Techniek Experience bij Tata Steel voor leerlingen van de basisschool. En
een impressie van de Dag van
de Samenwerking, waarbij iedereen die dat wil voor de camera kan verschijnen. Deze
en komende week is er veel te
beleven met de lokale zender
Seaport TV.
Afgelopen weekend vierde de
Historische Kring Velsen haar
vierde lustrum. Seaport TV was
erbij en heeft een reportage
gemaakt, die tot en met zaterdag 26 mei op bijna alle oneven
uren is te zien. In de serie Uit
B&W draait vanaf vrijdagavond
25 mei om 20.00 uur de derde
aflevering waarin wethouder
Ronald Vennik centraal staat.
Daarna wordt deze uitzending
elke vier uur herhaald op de bekende Ziggo-kanalen.
Donderdag 24 mei bezoeken diverse basisschoolleerlingen het
museum van Tata Steel voor
een zogenaamde Techniek Experience. Dit initiatief van Stichting Jeugdprojecten Velsen wil

kinderen op actieve en ontdekkende manier met techniek in aanraking laten komen
en daarmee het techniekonderwijs promoten. Seaport TV loopt
mee met de leerlingen van Het
Kompas en maakt een impressie, die vanaf zaterdag 26 mei
op alle oneven uren wordt uitgezonden.
Op zaterdag 26 mei is daarnaast
in het Tata Steel Stadion van
Telstar de grootse ‘Dag van de
Samenwerking’ georganiseerd
door Rabobank Velsen. Seaport
TV is daarbij ook aanwezig en
geeft dan iedereen de mogelijkheid om iets te zeggen in de
camera. Altijd al op tv gewild?
Dan is dit je kans! Een compilatie van de leukste uitspraken
is te zien in de week van 4 juni.
En dan is er op donderdag 31
mei weer een raadsvergadering, die Seaport TV vanaf 20.00
uur live uitzendt. De raadsvergadering en daarmee de uitzending beginnen iets later dan
gewoonlijk omdat er eerst nog
een sessiebijeenkomst is over
het bestemmingsplan De Leck
en de Bergen. Vanaf zaterdag 2
juni volgt de samenvatting van
dit Raadsplein, die dagelijks om
11.00, 17.00 en 21.00 uur wordt
uitgezonden. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Velsen-Zuid - Tijdens het pinksterweekend op zaterdag 26 mei
en zondag 27 mei organiseert
ruitervereniging De Kanaalruiters dressuurwedstrijden op het
terrein van manege Variohippique aan de Amsterdamseweg
30. Op zaterdag worden er wedstrijden gereden in alle categorieën tot en met Z2. Op zondag
wordt met de paarden een kür
op muziek gereden. Voor de winnaars zijn mooie prijzen beschikbaar van Restaurant De drie broden in Haarlem en van Marienweide Brada in Heemstede.
Naast het wedstrijdterrein wordt
een grote feesttent opgebouwd.
Op zondag zal in deze tent de
prijsuitreiking plaatsvinden. Na
afloop van de prijsuitreiking
wordt ter afsluiting een groot
feest gehouden met livemuziek
van Walter Weg en DJ Mike van
der Vlis. Het kijken naar de wedstrijden is gratis.

Unidos zoekt
nieuwe leden
Driehuis - Na twee geslaagde
voorstellingen van De Jantjes afgelopen februari, staan de leden
van Unidos alweer te trappelen
opnieuw de planken van de Velsense Schouwburg op te gaan.
Voor komend seizoen staat er
een grootse muziekshow op het
programma met de naam: Ticket to Broadway; Unidos in Concert. Een productie waarin een
groot scala aan wereldberoemde musicalnummers ten gehore gebracht zullen worden. Alles verpakt in een spetterende
show vol zang en dans. Zoals
elk jaar is Unidos ook nu weer
op zoek naar nieuwe leden (zowel mannen als vrouwen) die de
groep willen komen versterken.
Unidos is voor iedereen tussen
de 18 en 35 jaar die meer willen doen dan zingen alleen. De
repetities vinden plaats in het
Ichtus Lyceum in Driehuis elke
dinsdagavond vanaf 19.30 uur.
Speciaal voor diegene die interesse hebben, is er een open
avond gepland op dinsdag 5 juni. Iedereen die interesse heeft
kan deze avond binnenlopen
om een kijkje te komen nemen
en eventueel mee te zingen en/
of te spelen. Zie ook www.musicalvereniging-unidos.nl. Kun je
niet komen op 5 juni of kun je
niet wachten, dan kun je je via
volgend mailadres alvast aanmelden:
musicalvereniging_
unidos@hotmail.com.

Nieuws uit de huizen De Spil D
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Sportdag peuters

Santpoort-Zuid - De peuters van de Hummelhoek hadden 11 mei
voor de eerste keer een sportdag gehouden. Meester Rene van Sam
had voor de peuters diverse spelletjes klaargezet: blokken bouwen,
ballen gooien, klimmen en ijsjes lopen.
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Santpoort-Zuid - De ruïne van
Brederode en de naaste omgeving is van grote natuurhistorische
waarde. Ernst Merhottein, fractievoorzitter van GroenLinks, heeft
geconstateerd dat bij een Bloemendaalse villa een al dan niet tijdelijke ontsluiting naar de Velserenderlaan is gemaakt.
Daarom stelt hij vragen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen. Er is namelijk een
opening in de heg, die op Velsens

Nieuws voor
de schoter?

grondgebied ligt. Enkele decimers
erachter ligt de gemeentegrens
tussen Velsen en Bloemendaal. De
Bloemendaalse villa’s zijn destijds
gebouwd onder voorwaarde dat er
geen ontsluiting naar de Velserenderweg zou komen en dat de heg
wordt behouden. Ernst Merhottein wil nu weten of het college op
de hoogte is van deze ontsluiting
en of er een vergunning is aangevraagd voor deze al dan niet tijdelijke doorgang.

Geen krant gehad?
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Bel 0255-533900
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Pieter Vermeulen Museum
hele volgende week open

Niet smeren
bij luilak
Velsen - Luilak, de vrijdagnacht
vóór Pinksteren, wordt steeds vaker aangegrepen om gebouwen of
goederen eens flink onder te smeren. De politie treedt hier streng
tegen op. Wie wordt betrapt met
smeermiddelen wordt gelijk doorgestuurd naar bureau Halt. In de
nacht van vrijdag 25 op zaterdag
26 mei is het weer Luilak. De traditie is dat de jeugd door middel van
geluid de buurt wakker maakt. De
laatste die wakker wordt (de luilak) moet voor het ontbijt te zorgen. Ook nu nog betekent Luilak lawaai maken. Potten, pannen,
toeters en bellen: van alles wordt
ervoor gebruikt. De politie laat
het tijdens deze nacht oogluikend
toe. Het afsteken van vuurwerk is
echter verboden. Jammer genoeg
worden tijdens Luilak steeds vaker
goederen en gebouwen beklad en
vernield. Dat is verboden. Om dergelijke acties te voorkomen, heeft
de gemeente Velsen een aantal
jaar geleden de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast –
de lokale wetten en regels. Hierin staat dat het verboden is om in
de luilaknacht eieren, meel, boter,
zeep, frituurvet of andere smeersels bij je te hebben. Wie het toch
bij zich heeft is in overtreding! De
politie treedt dit jaar strenger op
tegen jongeren die dingen vernielen of bekladden. Informatie over
Halt staat op www.haltkennemerland.nl of bel 023-7114488.

Het Spalier
zoekt nieuwe
bestuurder
Santpoort-Noord - Na een
dienstverband van ruim 44 jaar
gaat de voorzitter Raad van Bestuur van OCK het Spalier, Zwan
Hutten, eind 2012 met pensioen. Zijn loopbaan in de jeugdzorg startte in 1968, toen hij als
groepsleider in dienst trad van
St. Raphaël, waar hij in 1981 directeur werd. St. Raphaël vormde
zich, samen met een aantal andere regionale organisaties, tot
het huidige OCK het Spalier. Deze instelling met vele locaties in
Kennemerland, biedt gespecialiseerde jeugd en opvoedhulp aan
jeugdigen en gezinnen bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Hutten gaat een jaar eerder
stoppen dan gepland vooral vanwege de transitie jeugdzorg. Het
gehele stelstel van jeugdzorg ondergaat de komende jaren namelijk grote veranderingen. De gemeenten krijgen per 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg. Een ‘wisseling van de wacht’ eind 2012 acht
Hutten een beter tijdstip dan begin 2014. Het is nu aan de Raad
van Toezicht van OCK het Spalier
op zoek te gaan naar een nieuwe
algemeen directeur. Tot het zo ver
is blijft Hutten eindverantwoordelijk voor deze solide en goed
functionerende organisatie.

Olympische spelen op
het Vellesan College
IJmuiden - Voor de projectdagen van de tweede klassen VMBO beroepsgericht was als thema gekozen voor de Olympische
Spelen in Londen.
De eerste klassen waren drie dagen op brugklaskamp dus het
gebouw aan de Platanenstraat
was helemaal vrij voor de tweede
klassen. Na een start in de aula
met verschillende filmpjes over
de Olympische Spelen en samenwerking bij de verschillende
sporten, oefenden de leerlingen
met het voeren van gesprekken.
Duidelijk werd dat een gesprek
beter gaat als je elkaar aankijkt
en actief naar elkaar luistert.
Daarna heeft elk groepje van vier
een naam, vlag en yell bedacht
waarmee ze de rest van de dagen de strijd aangingen met de
andere groepjes.
Ze maakten met elkaar opdrachten over de geschiedenis van de
Olympische Spelen, over de stad
waar de Spelen van 2012 plaats
gaan vinden, de verschillende
sporten en de te behalen medailles.
Vragen en oefeningen op het
gebied van uithoudingsvermogen, conditie, vitale capaciteit en
spierkracht kwamen aan de or-

de. Voor de doping test moesten
ze bijvoorbeeld de invloed van
het drinken van twee glazen cola meten op hun polsslag en hun
reactiesnelheid.
De meeste oefeningen en vragen
waren voor de leerlingen een
herhaling van de lesstof die de
afgelopen twee jaar bij biologie
en natuurkunde behandeld is.
Uiteraard was er in de sporthal
en vanwege de weersvoorspelling gedeeltelijk in het schoolgebouw een sporttoernooi georganiseerd, waarbij de Olympische
gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ hoogtij vierde.
Ter afsluiting konden alle leerlingen in het zwembad De Heerenduinen terecht. Helaas was het
te koud om de geplande zwemwedstrijden in het buitenbad
door te laten gaan.
Op de muurkranten die de leerlingen halverwege de driedaagse maakten staat te lezen dat ze
hebben genoten van het leerzame en afwisselende programma.
De docenten kijken terug op
een zinvol project, waar de leerlingen nadrukkelijk hebben geleerd hoe ze door goed samen te
werken een beter resultaat kunnen bereiken.

Driehuis - Officieel is het volgende week geen schoolvakantie maar veel scholen zijn dan
toch vrij. Het Pieter Vermeulen
Museum heeft daarom besloten
om naast de woensdag, vrijdag
en zondag ook op dinsdag en
donderdag geopend te zijn.
Op dit moment is de tentoonstelling ’60 jaar verzamelen’ voor iedereen vanaf 4 jaar te zien. In
een sfeer van strand, zee en duinen zijn collectiestukken verwerkt in een interactieve tentoonstelling. Een unieke kans
deze fraaie stukken weer eens te
zien. Daarbij is er ruimte gecreeerd voor een stukje vaste tentoonstelling waar je onder andere een bruinviswand vindt, kennis maakt met pronkstukken van
het museum en plaats kan nemen in het klasje van Pieter Vermeulen die rond 1870 onder barre omstandigheden lesgaf aan
de kinderen van de Velsense kanaalgravers. Een deel van de collectie wordt in deze tentoonstelling toegankelijk via de moderne
techniek van touchscreens. Het
museum staat ook stil bij de ve-

le verzamelingen die het rijk is.
Denk aan de verzameling opgezette dieren, de schedelverzameling, de verzameling insecten, de
schelpenverzameling enzovoort.
Kinderen kunnen voor 1 euro
een knutselpakketje kopen en
een schelpenlichtje knutselen.
Donderdag 31 mei zal het museum vanaf 16.00 uur gesloten zijn
voor bezoekers in verband met
de besloten afscheidsreceptie
van facilitair medewerkster Emmie Freijer. Emmie gaat na 23
jaar werkzaam te zijn geweest
bij het museum deze maand met
pensioen. Iedereen die de afgelopen 23 jaar het museum heeft
bezocht, is toen hoogstwaarschijnlijk hartelijk welkom geheten door Emmie. De medewerkers en vrijwilligers maar ook
veel bezoekers zullen ‘het aanspreekpunt’ naar de bezoekers
vreselijk gaan missen.
Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis ,
0255 – 536726. Entree 3 euro,
kinderen, CJP en 65+ 2,50. Openingstijden: 13.00 tot 17.00 uur.
dig.

Met korting naar de
B1 junioren Velsen stap film in Witte Theater
verder naar promotie
Driehuis - Zaterdag was bij RKVV Velsen een zenuwslopende
wedstrijd te zien. Tegenstander
West Friezen was duidelijk super
gemotiveerd naar Driehuis gekomen, niet van plan om ook maar
iets cadeau te geven.
Onder een waanzinnig lekker zonnetje met een iets te koude wind
begonnen de giganten erg sterk.
Een vlotte goal van Velsen mocht
maar heel even rust geven, al snel
werd het weer gelijk. Velsen B1
kwam weer op voorsprong en net
zo makkelijk gaven de mannen
deze weer weg. Met twee penaltys, voor elke ploeg een, had deze
wedstrijd alles wat een topwedstrijd maar had kunnen bieden.
Zelfs de gele kaarten waren gelijk
verdeeld, ook ieder een. Kortom,

de scheidsrechter had deze wedstrijd geheel onder controle. Mede door de penaltys kwam er een
eindstand van 3 – 3 op het scorebord te staan. Hierdoor is Velsen
B1 een ronde verder.
Nu is het Heemsteedse HBC B1
het volgende ‘slachtoffer’. Zaterdag 26 mei in Heemstede is om 12
uur de aftrap voor de eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd is op 2
juni en dan vermoedelijk om 11.30
uur, dan is het voor Velsen B1 een
thuiswedstrijd op het kunstgras.
Ook dit belooft weer een spannende strijd te gaan worden. In de
competitie werd namelijk uit met
1–0 verloren en thuis kwam de B1
niet verder dan 2 -2. U kunt hier
uiteraard getuige van zijn. Aanmoediging is welkom.

IJmuiden - Vrijdag 25, dinsdag
29 en woensdag 30 mei draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257, om 20.30 uur, de film ‘Monsieur Lazhar’.
Het hartverwarmende verhaal
van Monsieur Lazhar, een Algerijnse immigrant, die leraar wordt
op een lagere school in Montréal.
Hij neemt er de plaats in van een
lerares die tragisch om het leven
is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun
verlies, heeft hij omgekeerd zelf

baat bij de onschuld die zij nog
in zich dragen. Regisseur Falardeau snijdt zware thema’s aan,
maar hij doet dat op een lichte
en warme manier, met veel humor. Een ontroerende film over
verwerking van rouw, schuldgevoel, vriendschap en hoop die
doet denken aan films als Être et
Avoir en Entre les Murs.
Winnaar Publieksprijs Filmfestival Rotterdam, Oscarnominatie voor Beste Niet-Engelstalige Film.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘monsieur lazhar’ op 25,
29 en 30 mei 2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Seminar over social
media en sportsponsoring
Velsen - Wat is de rol van social media bij sportsponsoring? Die vraag wordt tijdens
het vierde ontbijtseminar van
de Businessclub Telstar beantwoord door Boy Sleddering, social mediaspecialist van de afdeling Sponsoring van Rabobank Nederland. Het seminar
wordt georganiseerd in samenwerking met businessclublid
Rabobank Velsen en Omstreken.
,,Populaire social media zoals
Facebook en Twitter worden
steeds belangrijkere communicatiekanalen’’, aldus Boy Sleddering. ,,Niet alleen voor de
clubs, maar ook voor de sporters zelf. Het gaat erom dat je
deze kanalen als sponsor zo
goed mogelijk benut, want ze
vormen een uitstekende aanvulling op de traditionele mogelijkheden zoals shirtsponsoring en reclameborden. Als
groot voetbalfan lijkt het mij
leuk om in de businessclub van
Telstar over dit onderwerp te
komen vertellen.’’
Sleddering gaat in op de re-

latie tussen social media en
sponsoring. ,,Er zijn volop kansen voor ondernemers die hun
naam aan een club, team of individuele sporter hebben gekoppeld.’’ Tijdens het seminar schetst hij een profiel van
de volgers en vertelt hij hoe je
social media kunt inzetten als
succesvolle marketingtool. Hij
maakt daarbij gebruikt van enkele aansprekende voorbeelden, zoals Olympisch kampioen en wereldhockeyster van
het jaar Naomi van As. Haar
posts op Facebook en Twitter
zijn gekoppeld aan Rabosport.
nl en het social mediaplatform
Rabosport Now.
Rabobank is al jaren de grootste sponsor van Nederland. Dit
komt omdat de bank een coöperatief karakter heeft: een belangrijk deel van de winst vloeit
terug naar de maatschappij. Vorig jaar besteedde Rabobank naar schatting 50 miljoen euro aan sponsoring. De
sportsponsoring wordt ingevuld door de adoptie van wielrennen, paardensport en hockey. Lokaal sponsort Rabobank
Velsen en Omstreken een twintigtal projecten voor meerdere
jaren, waaronder de Rabobank
Pierloop Velsen, het Havenfestival IJmuiden, Stadsschouwburg Velsen en SC Telstar.
Het ontbijtseminar vindt plaats
op dinsdag 5 juni a.s. en begint om 07.45 uur met een korte introductie door Daniëlle
Braamhaar, directeur Bedrijven
van Rabobank Velsen en Omstreken. Daarna is het woord
aan social mediaspecialist Boy
Sleddering. Leden van de businessclub van SC Telstar kunnen zich aanmelden via marco@sctelstar.nl. (foto: Ben
Haeck)

Benefietconcert voor
Inloophuis Kennemerland
Velsen – Op 12 juli houdt Ilse de Lange in Openluchttheater Caprera in Bloemendaal een
benefietconcert voor Inloophuis Kennemerland, dat pas is
geopend. Met het thema Rock
against Cancer worden door het
hele land activiteiten gehouden.
De Almelose zangeres Ilse de
Lange scoort hit na hit. Waar
zij optreedt is het vol. Inmiddels
heeft zij een flinke rij hits op haar
naam staan. Denk aan de hits
Miracle en Puzzle Me.
Inloophuis Kennemerland is
twee weken geleden officieel
geopend aan Wulverderlaan 51
in Santpoort-Noord. Hier kan
men verschillende dagdelen per
week terecht voor een kop koffie, een gesprek met een vrijwilliger of lotgenoten en verschillende activiteiten. De inloophuizen
in Nederland zijn een prachtige

antwoord op de hulpvraag van
kankerpatiënten en hun familie
waar het aan komt op het omgaan met een ziekte als kanker.
Inloophuis Kennemerland is een
particulier initiatief dat wordt gesteund door ondernemers en
particulieren. In het Inloophuis
werken vrijwilligers met een luisterend oor.
Wie Inloophuis Kennemerland
wil steunen kan dat nu op een
heel muzikale wijze doen, door
het benefietconcert van Ilse de
Lange te bezoeken. Er zijn verschillende kaarten verkrijgbaar,
zoals VIP- en bedrijfskaarten,
maar ook reguliere toegangskaarten. Het benefietconcert
wordt georganiseerd door Rotary Club Bloemendaal-Caprera. Kaarten kunnen worden gereserveerd via www.rockagainstcancer.nl.

Omleiding
gevaarlijke
stoffen

Cheque Vomar voor
melk-drive Zorgvrij
Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij heeft van de Vomar
Voordeelmarkt een cheque ter
waarde van 2500 euro ontvangen. De Voordeelmarkt heeft bewust leven hoog in het vaandel
staan. Na de dauwtrapfietstocht
schenken zij traditiegetrouw aan
een goed doel een geldbedrag.
Dit keer ging de cheque naar
Zorgvrij. De boerderij wil een
melk-drive aanschaffen en kan
de cheque hiervoor goed gebruiken. Het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude is gisteren akkoord gegaan met de
aanschaf van een melk-drive
door Zorgvrij. Een melk-drive is

nog vrij uniek in Nederland. Bij
een melk-drive kunnen mensen zelf verse melk van de boerderij tappen. De melk drive in
heeft ook een educatieve functie, men ziet weer waar de melk
vandaan komt. De boerderij verwacht rond de zomer een melkdrive te hebben.
De cheque, overhandigd door
Vomar bestuursvoorzitter Harrie Westra werd vanmorgen door
bestuurder van het recreatieschap Annette Baerveldt en boer
Klaas de Jong in ontvangst genomen. Daarna gingen de deelnemers van de tocht aan het ontbijt bij Onder de Platanen.

HOV tracé 4 in inspraak
Velsen – Tracé 4 van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer kan
de inspraak in. Een aantal zaken liggen echter al vast, zoals het tracé. Het gaat hier om
de route van Santpoort-Noord
naar Driehuis, waarbij een vrije
busbaan door het bollenveld
gaat en er komt een onderdoorgang onder het spoor. Betrokkenen kunnen wel inspreken op
details die nog niet zijn vastgelegd en mogen hun mening geven over wat wel is vastgelegd.
Mogelijk komen daarbij nog zaken aan de orde die nog niet
voldoende zijn uitgezocht.
De HOV-route zal vanaf de Hagelingerweg komend uit Santpoort-Noord bij de rotonde
linksaf slaan de Santpoortse
Dreef op. Ongeveer ter hoogte
van de Biallosterskilaan zal de
snelbus een route door het bestaande bollenveld krijgen richting Driehuis. Vlak na de splitsing van het spoor zal de bus
onder het bestaande spoor
richting Beverwijk doorgaan en
daarna zijn weg vervolgen op
het oude spoor richting IJmuiden. Om de openheid en het
zicht vanaf de Hagelingerweg
te behouden is er voor gekozen om een onderdoorgang te
maken bij het spoor. Daarbij komen er over- en onderdoorgangen voor fauna. Het bustracé
zal na het verlaten van de Santpoortse Dreef en na het kruisen

van de Schipbroekerbeek dalen. Vanwege de grondwaterstand zullen de wanden van de
onderdoorgang een halve meter boven het maaiveld uitsteken. Daarbovenop komt een
transparant hek van een halve meter. Er komen geen aparte lichtmasten, verlichting komt
in de constructie. Op deze wijze
wil men het landschap zo min
mogelijk aantasten.
Inspraakresultaten worden verzameld en op papier gezet. Er
volgt een advies van gemeente en provincie over deze inspraakresultaten. Het gehele
pakket wordt vervolgens weer
voorgelegd aan gemeente- en
provinciebestuur. Dan volgt een
definitief voorlopig ontwerp.
Men verwacht in het vierde
kwartaal van 2012 dan te starten met de bestemmingsplanprocedure, die zou moeten eindigen in eind 2013. De bouw en
uitvoering verwacht men eind
2013 te kunnen starten. In het
tweede kwartaal van 2015 moet
dit vierde tracé klaar zijn.
HOV Velsen bestaat uit tien
deeltrajecten. De gemeente
Velsen werkt deelprojecten 2,3
en 6 tot en met 10 uit. De provincie Noord-Holland doet projecten 1, 4 en 5. Meer weten?
Zie www.hovvelsen.nl of bezoek
het projectbureau HOV Velsen, Zeeweg 1, IJmuiden. (Karin Dekkers)

Velsen-Noord – Van vrijdag 15
juni 19.00 uur tot maandag 18 juni 5.00 uur wordt de route voor
gevaarlijke stoffen omgeleid vanwege asfaltering van de reguliere route. De tijdelijke omleidingsroute gaat via de Rooswijkweg,
Wenckebachstraat, Staalhaven
weg, Noordersluisweg, Concordiastraat, Wijkermeerweg, Basisweg en Lijndenweg en vice versa. Het kruispunt Wenckebachstraat, Breedbandweg, Grote
Hout of Koningsweg wordt dan
afgesloten voor autoverkeer.

Toch nog
geluidsoverlast
langs N208
Velsen – Ondanks het plaatselijk
verlagen van de maximum snelheid naar 70 km/uur voor het verkeer op de N208 is er toch nog
sprake van geluidsoverlast door
omwonenden. Dat heeft mede te
maken doordat het niveau voor
geluidsoverlast opnieuw is vastgesteld. Milieudienst IJmond zal
daarom een geluidssaneringsproject uitvoeren. Omwonenden
krijgen binnenkort bericht over
het project. Eerst zal een meting
worden uitgevoerd, waarvan de
resultaten worden opgenomen.
Vervolgens zal bij het Rijk een
subsidie worden aangevraagd
voor geluidsisolatie aan de woningen langs de N208. Dan kan
het bijvoorbeeld gaan om isolatie
van ramen of gevels.

Meer parkeerplaatsen
Oranjestraat
IJmuiden – Bij de herinrichting
van de Oranjestraat komt de gemeente tegemoet aan de wensen
van bewoners van oud-IJmuiden voor meer parkeerplaatsen.
Daarom worden 35 parkeervakken aangelegd in de middenberm van de Oranjestraat. Dit
betreft een wijziging in de oorspronkelijke plannen, waarover
geen inspraak mogelijk is.

Aanhouding
auto-inbreker
Regio - De politie heeft een 57-jarige man uit Velserbroek aangehouden op verdenking van autoinbraak. De man liep maandag
om 3.30 uur over de Bandoengstraat in Haarlem waar hij aan auto’s voelde of ze open waren. Ditzelfde deed hij op zijn wandelroute richting de Spaarndamseweg. Hier heeft hij twee auto’s
geopend, waarbij nog onbekend
is of er iets is weggnomen.
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Werk aan de Oranjestraat
Tegelijkertijd met de aanleg van
het riool en de herinrichting van
de Oranjestraat in Oud-IJmuiden wordt extra ruimte voor parkeren gecreëerd.
Er wordt gewerkt aan de Oranjestraat in Oud-IJmuiden. Het rioolstelsel wordt vervangen en tegelijkertijd wordt de straat opnieuw ingericht. Daar is in het verleden een
inrichtingsplan voor gemaakt; daarin kwamen geen parkeerplaatsen
voor.
Op verzoek van een aantal bewoners
en van de gemeenteraad heeft de gemeente nogmaals onderzocht of er
meer parkeerplaatsen te creëren waren en dat blijkt mogelijk te zijn. De
middenberm die zal worden aange-

legd, is breed genoeg om aan weerszijden van de groenstrook ruimte te
bieden voor parkeerplaatsen. Het
college van B&W van Velsen is dinsdag 22 mei akkoord gegaan met deze afwijking van het oorspronkelijke
inrichtingsplan. De gemeente hoopt
hiermee enige verlichting van de
parkeerdruk te realiseren.
De werkzaamheden worden met
zorg uitgevoerd, maar enige overlast
is helaas niet te voorkomen. De gemeente vraagt daarvoor begrip.
Voor technische vragen tijdens het
werk is de heer B. van Tienhoven te
bereiken op 0255-567389. Informatie over algemene zaken is te krijgen
bij wijkbeheerder P. van Oostrom op
0255-567640.

Werkbezoek raad en
college aan HVC Alkmaar
Op dinsdag 22 mei brachten de
raadsleden en wethouders van
de gemeente Velsen een werkbezoek aan het hoofdkantoor
van de HVC te Alkmaar.
HVC verwerkt voor 52 gemeenten
en 6 waterschappen het afval op
een duurzame wijze en produceert
duurzame energie via wind- en
zonne-energie, bio-energie, warmtenetten en groengasproductie.

Ambassadeur Sri Lanka
op werkbezoek in Velsen
De ambassadeur van Sri Lanka
in Nederland, de heer Buddhi K.
Athauda, bracht op woensdag
16 mei een bezoek aan Velsen.
Velsen onderhoudt een zusterstadrelatie met de Srilankaanse
stad Galle.
De ambassadeur was zeer geïnteresseerd in Velsen en richtte met name
zijn blik op de visserij, een sector die
in Velsen rijk vertegenwoordigd is.
Namens het college van burgemeester en wethouders heette burgemeester Franc M. Weerwind de ambassadeur welkom.
De burgemeester gaf aan te zien dat
Sri Lanka bezig is met een grote in-

haalslag. Recente groeicijfers benaderen die van India. Hierdoor stijgt
het perspectief voor jongeren op een
betere toekomst. De politieke stabiliteit heeft de economie van Sri
Lanka een enorme impuls gegeven.
Burgemeester Weerwind benadrukte ook dat. IJmuiden de grootste vissershaven van Nederland is en dé
draaischijf voor verse en diepgevroren vis in West-Europa.
Op de foto staan van links naar
rechts kapitein Jacobus van der
Zwan van de PDHC, Carolien Vrolijk
van het gelijknamige visbedrijf, burgemeester Franc Weerwind en ambassadeur Buddhi Athauda. (foto:
Reinder Weidijk)

Na een presentatie over alle activiteiten en de laatste ontwikkelingen
over afval, milieu en duurzaamheid stelden enkele raadsleden kritische vragen over de verwerking
van het afval en de kosten die de inwoners van de gemeente Velsen betalen.
Het werkbezoek werd afgesloten
met een rondleiding door de afvalverbrandingsinstallatie.

Evenementen in Velsen
Zaterdag 26 mei
Zaterdag 26 mei
Maandag 28 mei
31 mei t/m 3 juni

Snuffelmarkt

Lange Nieuwstraat,
IJmuiden
Dag van de Samenwerking Tata Steel Stadion,
Velsen-Zuid
Jaarmarkt
Duin en Kruidberg,
Santpoort-Noord
Bijzonder Beeckestijn
Landgoed Beeckestijn, Velsen-Zuid

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Stadhuis gesloten op
Tweede Pinksterdag
Het stadhuis is gesloten op maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag). U
kunt uiteraard wel terecht op onze website www.velsen.nl
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Conceptnota Lokaal
antidiscriminatiebeleid
Het college van B&W heeft een
conceptnota Lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente Velsen
2012 vrijgegeven voor inspraak.
Reageren kan tot 6 juli.
In november 2010 heeft de raad bij
de behandeling van de begroting
2011 het college bij motie opgeroepen lokaal antidiscriminatiebeleid
te ontwikkelen dat past in de kadernota Integrale Veiligheid. De raad
heeft deze kadernota op 13 oktober
2011 vastgesteld en zodoende de basis gelegd voor het antidiscriminatiebeleid.

Op 6 maart 2012 is het college akkoord gegaan met de inhoud van
een concept uitwerking van de nota. Hierop heeft de raad van 12 april
2012 overwegend positief gereageerd. Dit concept is nu in te zien bij
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en op de website
www.velsen.nl.
Belanghebbenden/belangstellenden kunnen schriftelijk reageren tot
6 juli 2012; dan sluit de inspraaktermijn. De reacties kunnen worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 465
te 1970 AL IJmuiden.

Enquête Centrum
voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin – gaan ouders en jongeren er
naartoe met vragen over opvoeden en opgroeien? En zijn ze er
tevreden over? De gemeente Velsen wil dat graag weten via een
enquête.
Alle ouders in Velsen met kinderen tussen 0 en 23 jaar hebben een
vragenlijst over het Centrum voor
Jeugd en Gezin gekregen (CJG). Het
betreft een steekproef onder 8700
Velsense gezinnen.
Het CJG is er voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien. Maar gaan
ouders met vragen daarover wel naar

het CJG? En jongeren zelf ? Waar
gaan zij heen met hun vragen?
In Velsen zijn in 2011 twee CJG-inlooppunten geopend, met een CJGwebsite en een CJG-telefoonnummer. De Gemeente Velsen wil graag
weten of ouders en jongeren het CJG
weten te vinden, er gebruik van maken en of zij er tevreden over zijn.
Daarom is dit onderzoek gestart.
De gemeente wil een zo goed mogelijk beeld krijgen over het werk van
het CJG. Daarom worden ouders die
de enquête nog niet hebben ingevuld
gevraagd dat alsnog te doen. Invullen
kan digitaal en mag ook per post.

Onderzoek naar dienstverlening

Zeer tevreden over Velsen
De dienstverlening van Velsen
aan burgers is uitstekend, blijkt
uit een eigen onderzoek. En Velsen scoort beter dan gemiddeld
in Nederland. Er zijn ook enkele dingen die beter kunnen.
De gemeente Velsen deed in november 2011 een onderzoek naar
de ervaringen van burgers met de
telefonische dienstverlening en de
dienstverlening in het stadhuis.
Uit de enquête blijkt dat burgers
over het algemeen zeer tevreden
zijn over zowel de dienstverlening

in het stadhuis als de telefonische
dienstverlening. Zij waarderen
hun laatste bezoek met gemiddeld
een 8,3 en hun laatste gesprek gemiddeld met een 8,5. Landelijk zijn
deze cijfers respectievelijk een 7,8
en een 7,5. Velsen doet het dus beter dan gemiddeld.
Wel zijn er nog enkele verbeterpunten. Bezoekers noemden de
openingstijden, de website, het
maken van afspraken via internet
en de voorzieningen in het stadhuis zoals de zitplaatsen in de publiekshal.

CRM-tunnel weer open
Op woensdag 16 mei werd de eerste hap zand weggeschept waar
het CRM-tunneltje in Spaarnwoude moet komen. Aan de
stuurknuppel zat Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland en voorzitter van
het bestuur van Recreatieschap
Spaarnwoude.
De CRM-tunnel loopt onder de snelweg A9-A22 en verbindt de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in Spaarnwoude. Door
de tunnel wordt een fiets- en voetpad aangelegd. Fietsers en voetgangers uit Velserbroek zijn zo een stuk

sneller in Spaarnwoude. De tunnel is
naar verwachting eind dit jaar klaar
voor gebruik. De werkzaamheden leveren geen overlast op voor het verkeer.
Het CRM-tunneltje ontleent zijn
naam aan het toenmalige ministerie van CRM: Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, dat ooit het
initiatief nam voor het tunneltje.
Doel was een verbinding aan te leggen tussen Spaarnwoude en het westelijk deel van Velsen-Zuid, Driehuis
en IJmuiden. De opdrachtgever is
Recreatieschap Spaarnwoude. (foto:
B. Ligthart)

Vennik op Seaport RTV
Wat bedenkt en doet de gemeente? Televisie-uitzendingen over
het college van B&W moeten
dat helpen duidelijk maken. Op
25 mei is wethouder Vennik aan
de beurt bij Seaport RTV.
Het college van burgemeester en wethouders verstrekt op diverse manieren informatie over haar beleid en
werkzaamheden. Dit gebeurt door
middel van persconferenties, persberichten, interviews, representatieve
verplichtingen, openbare bijeenkomsten, informatiepagina’s, gemeentelijke website en dergelijke. Doel hiervan is om bekendheid te geven aan het
gemeentelijk beleid en het gemeentelijke handelen. Aan dit scala van middelen is inmiddels een periodieke televisie-uitzending toegevoegd.
Op vrijdag 25 mei 2012 zal Seaport
RTV om 20.00 uur een televisie-uitzending verzorgen met wethouder

Ronald Vennik. Hij geeft informatie over het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer, de Kromhoutstraat en begraafplaats De Biezen. De dagen daarna wordt de uitzending diverse malen
herhaald. (foto: Reinder Weidijk)
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Luilak: lawaai maken mag, smeren en vernielen niet
Luilak, de vrijdagnacht vóór
Pinksteren, wordt steeds vaker aangegrepen om gebouwen
of goederen eens flink onder te
smeren. De politie treedt hier
streng tegen op. Heb je smeermiddelen bij je, dan word je gelijk doorgestuurd naar bureau
Halt.
In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 mei is het weer Luilak. De

traditie is dat de jeugd door middel
van geluid de buurt wakker maakt.
De laatste die wakker wordt (de luilak) moet voor het ontbijt te zorgen.
Ook nu nog betekent Luilak lawaai
maken. Potten, pannen, toeters en
bellen: van alles wordt ervoor gebruikt. De politie laat het tijdens deze nacht oogluikend toe. Het afsteken van vuurwerk is echter verboden.

Jammer genoeg worden tijdens
Luilak steeds vaker goederen en gebouwen beklad en vernield. Dat is
verboden. Om dergelijke acties te
voorkomen, heeft de gemeente Velsen een aantal jaar geleden de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast – de lokale wetten en regels.
Hierin staat dat het verboden is om
in de luilaknacht eieren, meel, boter,
zeep, frituurvet of andere smeersels bij je te hebben. Wie het toch bij

zich heeft is in overtreding!
De politie treedt dit jaar strenger
op tegen jongeren die dingen vernielen of bekladden. Wie zich daaraan schuldig maakt, wordt doorverwezen naar Halt. Dat geldt ook voor
hen die smeermiddelen bij zich
hebben. Kijk voor meer informatie
op www.haltkennemerland.nl of bel
023-7114488.

Dag van het Park en Dag van de Kinderboerderij
De jaarlijkse Dag van het Park in
de gemeente Velsen is op zondag
3 juni in park Velserbeek. Hij
wordt gecombineerd met de Dag
van de Kinderboerderij. Veel
aandacht voor de dieren dus.
Wat is er te doen op 3 juni? Tussen
11.00 en 16.00 uur zijn er verschillende activiteiten zoals IVN-natuurexcursies voor volwassenen en kinderen. Om 11.30 uur start een cultuurhistorische rondleiding vanaf
de Theeschenkerij. Er zijn ritjes met
de huifkar, er worden schapen geschoren en bordercollies laten zien
hoe zij schapen kunnen drijven.
Het IVN en het Pieter Vermeu-

len Museum zijn onder de aanwezigen op de informatiemarkt. Kinderen kunnen zich laten schminken,
knutselen en plezier maken op een
springkussen. De Deltasingers en De
Raddraaiers zorgen voor de muzikale omlijsting.
Het evenement is gratis. Het volledige programma is te downloaden via
de website www.velsen.nl. Het advies is om op de fiets te komen; er is
maar weinig parkeergelegenheid.
De Dag van het Park is een dag waarop gemeenten een park eens extra in
het zonnetje kunnen zetten. Er doen
landelijk 40 gemeenten met 67 parken aan mee.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.
Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel

Zondag 3 juni 2012, park Velserbeek,
Velsen-Zuid, van 11.00 tot 16.00 uur

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-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
12 mei 2012 tot en met 18 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

Dag van
het Park
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.

Monumentenvergunning
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand: 0255-567424.
w12.000237 Rijksweg 287 Santpoort-Noord; plaatsen reclame
driehoek en plaatsenvan een hekwerk (15/05/2012); w12.000238
Hofgeesterweg 9 Velserbroek
(rijksmonument) restaureren van
de toegangspijlers (16/05/2012)

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat in het
kader van de Monumentenwet de
Staatsecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap vergunning heeft verleend ter plaatse
van het archeologisch monument:
RW 2012-26 Amsterdamseweg 10
te Velsen-Zuid; verwijderen bestaande verharding, ontgraven bodem tot
0,7 m- maaiveld, aanleg poerenfundering, bouw veldschuur/tractieloods
(09/05/2012)

De verleende monumentenvergunning ligt met ingang van 25 mei 2012
gedurende zes weken ter inzage bij
de werkeenheid Vergunningen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de monumentenvergunning binnen de termijn van terinzagelegging
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR
Haarlem. Digitaal indienen kan ook
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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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:
w12.000154 Valeriuslaan 76 Driehuis; plaatsen van dakopbouw
(15/05/2012); w12.000155 van Galenstraat 2 IJmuiden; splitsen van
woning in 2 woningen (16/05/2012);
w12.000158 Hofdijklaan 57 Drie-

huis, kappen van boom (16/05/2012);
w12.000170 L. Springerstraat 74
Velserbroek; legaliseren van groendrager (21/05/2012);
Evenementen
De burgemeester heeft op grond
van artikel 2:17 APV de volgende
vergunning(en) verleend voor het
organiseren van een evenement:
i12.004039 terrein Landgoed Beeckestijn te Velsen Zuid, Club Beecke
stijn, 15 juni (16/5/2012); i12.004041
terrein Landgoed Beeckestijn te Velsen Zuid, Beeckestijnpop, 16 juni (16/05/2012); i12.000592 strand
IJmuiden aan Zee, nabij IJmuiderslag, muziekevenement Turn up the
Beach op 14 juli, 2/05/2012);

Burgemeester en Wethouders hebben
op grond van artikel 4:26 APV ontheffing verleend:
i12.004238 om te overnachten buiten een kampeerterrein, de nacht van
23 op 24 juni 2012 op het terrein van
zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg te IJmuiden (22/05/2012);
Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft op grond van art
2.12 APV een vergunning verleend
voor het maken van film en/of foto opnamen:
i12.004762 filmopnames op 24 mei
2012, omgeving Torenstraat VelsenZuid (21/05/2012);

Raadsplein donderdag 31 mei 2012
Donderdag 31 mei 2012 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad
weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het Plein
1945.
Raadscarrousel
Commissieruimte 1
Punt Tijd
1C
19.00-20.15

Onderwerp
Bestemmingsplan De Leck en de Bergen

Raadsvergadering (aanvang om 20.15 uur)
Punt Onderwerp
1
Opening
2
Actualiteitenuurtje
inspreken inwoners
vragenhalfuurtje raadsleden
3
Vaststellen:
notulen raadsvergadering 26 april 2012
besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2012
4
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
5
Programmabegroting 2013 en jaarverslag 2011
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
6
Startnotitie Kanteling van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
7
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015
8
Jaarrekening 2011 De Meergroep
9
Jaarrekening 2011, jaarverslag 2011 en begroting 2013 Milieudienst
IJmond
10
Verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
11
Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning project
Westerduinweg 4-6 te IJmuiden
12
Kredietaanvraag in verband met nieuwe publiekshal
13
Jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013
Recreatieschap Spaarnwoude
14
Motie 21 van 2012 van BD en CU: Verplichte Verklaring
omtrent Gedrag
15
Motie 22 van 2012 van LGV en GL:Aanlevering financiële gegevens in
raadsvoorstellen

16
17

Motie 23 van 2012 van VL: Parkeervoorziening ten behoeve van Thalia
PAUZE
Debat, gevolgd door besluitvorming
Jaarstukken 2011 gemeente Velsen
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd
– dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. Het raadspleinboekje en de
nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek
aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te
spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/
of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk
16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn
voor de raad.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 26 april 2012 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

Strategische nota Schiphol 2012
Kadernota Dierenwelzijn 2012-2014
Wijziging Bouwverordening 2010
Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Fractieverantwoording 2011
Intrekking van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied
2010 en vaststelling van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
• Voortgang aanvraag herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening
• Definitief ontwerp sportpark Rooswijk
• Procesvoorstel kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden

