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Eindelijk weer naar school

IJmuiden - De politie heeft
zondag een tweede verdachte
aangehouden in de zaak rond
de gewelddadige dood van
een 31-jarige Wijk aan Zeeër. Het gaat om de 40-jarige
bewoner van het pand in de
Roerstraat waar het slachtoffer vrijdagavond werd neergestoken. Zaterdag had zich
al een 37-jarige man bij de
politie gemeld.
Het slachtoffer werd vrijdagavond omstreeks 20.00 uur door
agenten aangetroffen in de achtertuin van het tot woning omgebouwde winkelpand. Bij de politie was een melding binnengekomen over een gewonde man.
Aan het slachtoffer werd direct
eerste hulp verleend. Vervolgens
werd hij met grote spoed naar
een ziekenhuis in Amsterdam
overgebracht. Daar is hij kort na
aankomst overleden aan zijn verwondingen.
Rechercheurs en forensisch specialisten in witte pakken zijn vrijwel het hele weekend bezig geweest met sporenonderzoek. De
directe omgeving van de woning
was al die tijd afgezet met hek-

Zie onze advertentie elders in deze krant

Overlast door
slecht weer
Regio - Het slechte weer van
maandagnacht heeft voor veel
overlast gezorgd. De hulpdiensten rukten uit om dit zoveel mogelijk te verhelpen. In de Duinwijklaan in Beverwijk kwam een
melding van rondvliegend puin,
afkomstig van een slooppand.
De brandweer ruimde dit op. In
de Waalstraat in Beverwijk was
blikseminslag in een flatgebouw
en in Heemskerk brandde een
bovenverdieping uit. In IJmuiden stond het tunneltje van de
De Noostraat/Stationsweg onder water, wat overlast gaf.

ken en linten. Er werd ook een
mobiel laboratorium geplaatst.
Zondag maakte de politie bekend dat het slachtoffer in de
woning is neergestoken. Vervolgens is hij de woning uitgelopen
en in de achtertuin in elkaar gezakt. De politie tast nog in het
duister over de aanleiding van
de steekpartij.
De Roerstraat is een kleine straat
tussen de Lange Nieuwstraat en
de Scheldestraat. Omwonenden

reageerden
zaterdagochtend
geschokt op het nieuws dat er in
hun straat iemand door een misdrijf om het leven was gekomen.
,,Het is heel onwerkelijk als er
opeens mensen met witte pakken door je straat lopen’’, aldus
een van de bewoners. ,,Zoiets
verwacht je niet. Bizar dat zoiets
op een steenworp afstand van je
huis gebeurt.’’ De verdachten zijn
voorgeleid aan de rechter-commissaris. (Friso Huizinga)
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Santpoort-Noord - De leerlingen van de Parnassiaschool gingen maandagochtend zingend en feestend naar hun school, die na twee branden in de afgelopen jaren eindelijk weer hersteld is. De officiële
opening werd door veel ouders en belangstellenden bijgewoond. Het grootste feest was echter voor de
kinderen, met ballonnen, het nieuwe schoollied, een goochelaar en een prachtige dans. Mede vanwege
het mooie weer werd het een geweldig weerzien met de school. (Karin Dekkers)

Dodelijke steekpartij
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0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
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Auto-inbreker opgepakt

Politie zoekt eigenaren
van zonnebrillen
IJmuiden - De politie heeft vorige week vrijdag een 29-jarige
auto-inbreker uit IJmuiden aangehouden. Hij werd aangetroffen met spullen die hij eerder
de nacht uit auto’s had gestolen.
Sinds eind april kwamen er bij de
politie veel aangiften binnen van
diefstal uit auto’s. Onderzoek
door de recherche leidde tot de
aanhouding van de verdachte.
In zijn woning is een flink aantal
gestolen zonnebrillen aangetroffen en in beslag genomen. De

verdachte heeft inmiddels een
aantal diefstallen bekend. Naast
de zonnebrillen had hij het voorzien op autoradio’s en navigatiesystemen.
De betrokken politiemensen
proberen de aangetroffen zonnebrillen te koppelen aan gepleegde inbraken in auto’s en
verzoekt de eigenaren van brillen die hun bril op de foto herkennen contact op te nemen met
de recherche in Velsen, telefoon
0900-8844.

Wat gebeurde er met
plan Wijde Weideveld?
Velsen – Al in 2003 werden er
plannen gemaakt voor de groenstrook achter De Luchte en Huis
ter Hage, waarvan het Potlood
onderdeel zou zijn. Het plan
kreeg de naam Wijde Weideveld
mee. Langs het spoor zouden zes
achtkantige woontorentjes van
vier woonlagen verschijnen. Een
waterpartij maakte onderdeel
uit van het plan. Dit is belangrijk, omdat deze grond onderdeel is van de ecologische verbindingszone. In 2004 werd het
plan goed ontvangen, de meeste raadsleden waren er enthousiast over. Ook de omwonenden
konden zich er in vinden. Hierna verdween het plan Wijde Weideveld in de kast. Velsen Lokaal
en LGV deden regelmatig navraag bij verantwoordelijk wethouder AnneMieke Korf en zelfs
bij burgemeester Cammaert, hoe
het nu precies zat met het plan.
Eerst moest er gewacht worden
of het plan paste in de structuurvisie, daarna kwam er nooit een
bevredigend antwoord. Wel verdween om onverklaarbare redenen de waterpartij uit het plan.
Ook kwam het eens als bladwijzer terug met de opmerking,
dat het plan tot 2015 geen aandacht behoefde. Waarom dat zo
was, kon ook niemand vertellen.
Daarna ging er van alles mis met
contacten met de Provincie. Velsen Lokaal en LGV zochten de
gang van zaken uit en dat lever-

de een hele papierwinkel op, inclusief een chronologische lijst
met alle brieven, mails en telefoongesprekken die over het
plan plaatsvonden.
Nu ligt er, tot grote verbazing van
alle betrokkenen, een heel ander plan. De zes slanke woontorentjes zijn hier vervangen door
vier blokkendozen die geen vier,
maar zes woonlagen tellen. Navraag wie hier voor gezorgd had
en hoe het kon, dat een door de
raad warm ontvangen plan zomaar veranderd kon worden,
leverde geen antwoord op. De
twee lokale partijen vroegen een
raadsonderzoek aan. Dit werd
niet gehonoreerd door de agendacommissie, in omdat de aanvraag niet netjes van toon zou
zijn. Nu staat wel het RFK (Ruimtelijk Functioneel Kader) van Wijde Weideveld op de agenda van
de raadsvergadering van donderdag 28 mei. Op de agenda
staat zelfs vermeld dat het om
het voormalige plan Wijde Weideveld gaat.
Velsen Lokaal en LGV willen hier
alsnog vragen stellen over de
hele gang van zaken. Ook denken ze na over een amendement
om het oude plan, met de woontorentjes, wel door te laten gaan
en overwegen ze alsnog een
raadsonderzoek aan te vragen.
Zij worden hierin gesteund door
de SP en ChristenUnie. (Carla
Zwart)

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.
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 SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
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, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
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
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Moonlight Shopping in
Stadscentrum IJmuiden
IJmuiden - Het Stadscentrum
van IJmuiden is op vrijdag 29 mei
van 13.00 tot 22.00 uur weer het
toneel voor Moonlight Shopping,
met maar liefst 150 kramen.
Het wordt een braderie met artikelen van houten speelgoed
tot de laatste trends en natuurlijk zijn er ook weer leuke aanbiedingen van de ondernemers.
Diverse stands met eten zullen
voor de inwendige mens zorgen.
Dan is er ook nog een unieke
platen- en CD beurs op Plein
’45. Liefhebbers en verzamelaars

kunnen hier terecht voor allerlei soorten geluidsdragers. De
gespecialiseerde standhouders
staan garant voor een veelzijdig
en exclusief aanbod. De organisatie Dynamite komt met minimaal 20 kramen. Voor de kinderen is er een pretplein met diverse luchtkussens. Clown Hans
gaat met de kinderen soundmixen en brengt een rare vogel
en zijn harmonica mee.
Het belooft weer een fantastisch
evenement te worden en een gezellig uitje voor het hele gezin.

Wijnland Italië: moeite
van het bestuderen waard
IJmuiden - De eerste Masterclass van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck was een doorslaand succes. Bijna 50 wijnliefhebbers waren naar Pizzeria Restaurante Da
Maurizio gekomen om alles te
leren over Italiaanse wijnen. Richard en Esther Blesgraaf hadden maar liefst veertien proefwijnen meegenomen. Daarnaast
had Maurizio heerlijke, bijpassendse antipasta bereid.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, onlangs genomineerd voor de titel Beste Slijterij van Nederland,
had wijnkenner Danny Gonzales
gestrikt om de aanwezigen wegwijs te maken in het Italiaanse
wijnlandschap. Dat bleek geen
gemakkelijke opgave, want Italië telt ruim 1200 druivensoorten
waarvan wijn wordt gemaakt. Ter
vergelijking: de Franse wijnen
worden gemaakt van circa 35
druivensoorten. ,,Die verscheidenheid maakt het lastig om het
kaf van het koren te scheiden’’,
aldus Gonazales. ,,Italië brengt
prachtige wijnen voort, maar er
komt ook veel rommel vandaan.
Het loont de moeite om je erin
te verdiepen, want juist vanwege
de verscheidenheid is Italië het
mooiste wijnland dat ik ken.’’
De proeverij begon met twee
glazen prosecco. ,,Wist u dat in
de streek Veneto, waar prosecco
vandaan komt, meer wijn wordt
gemaakt dan in heel Duitsland?’’,

aldus Gonzales. Hij vertelde ook
waar de toevoeging frizzante
voor staat. ,,Dat is een prosecco die niet zo stevig bruist. Makkelijk te drinken dus, prima geschikt als aperatief.’’ Na de prosecco volgden zes witte wijnen,
in prijs variërend van 6 euro tot
ruim 30 euro. Voor de echte liefhebbers begon het feest pas bij
de rode wijnen, want hier stond
een beroemde Brunello di Montalcino op de lijst. Prijs: 42,98 euro. ,,Brunello wordt gemaakt in
Toscane. In die streek worden
meerdere topwijnen gemaakt.
Wijnen met een grote complexiteit en veel lengte.’’
Na afloop toont Richard Blesgraaf zich uiterst tevreden over
het verloop van de eerste Masterclass. ,,We wilden de bezoekers van de Masterclass wijnen
laten proeven van alle prijsklassen. Dat is prima gelukt, want
iedereen is enthousiast. Ik snap
wel dat mensen niet zo snel dure wijnen zullen bestellen. Maar
misschien denken ze in december, als de plannen voor het
kerstdiner worden gemaakt,
nog wel even terug aan deze
proeverij.’’Op zondag 23 augustus organiseert Slijterij & Wijnhuis Zeewijck het evenement
‘Prosecco en Rosé aan Zee’ in
Paviljoen Noordzee. Inschrijven
kan binnenkort via www.zeewijck.nl. (Friso Huizinga)

OCK opent
behandelgroep
Velsen-Noord

Stoere MacTits gaan
voor de testosteron
Velsen - Al voor de derde keer
doet het vrouwenteam MacTits
mee aan de Highland Games.
De stoere meiden Vanessa, Tanja, Barbara, Karen, Nancy, Mariëlle, Irma en Diana zijn voor geen
kleintje vervaard en tillen zelfs de
zwaarste keien tijdens de uitdagende onderdelen van de Highland Games. En niet alleen op de
foto dragen ze hun coach en fysiotherapeut Reynold Castenmiller op handen. Twee jaar geleden werden ze het beste damesteam. Dit jaar hopen ze ook enkele mannenteams onder zich te
laten.
De MacTits worden dit jaar gesponsord door Oesterholt, Practica Productions en Haasnoot.
Vanessa Hertog werd vijf jaar
geleden door een van de organisatoren van de Highland Games,
Rotary Club Velsen, op het idee
van een vrouwenteam gebracht.
Het was geen probleem om stoere vrouwen bij elkaar te krijgen,
de meiden zijn inmiddels dikke vriendinnen. De eerste deelname was wel erg spannend. Op
het moment dat de MacTits de in
leer geklede kerels van het team
van De Bie tegenkwamen, dachten ze nog even: ‘Wat zijn we begonnen?’ Een beetje giechelig
en met wankele knieën begonnen ze daarom aan de Highland

Games. Bij elk onderdeel was
voldoende tijd en begeleiding
om de technieken onder de knie
te krijgen. ,,De eerste keer met
die zware kogel werpen was wel
eng,’’ herinnert een van de dames zich nog goed. ,,Maar na de
eerste keer krijg je de lol te pakken. En nu gaan we ervoor.’’ Na
de eerste deelname hadden alle
dames flinke spierpijn. Gelukkig
is coach en fysiotherapeut Reynold Casten er weer om alle pijntjes weg te masseren en de dames moed in te spreken.
Maar wat is nu de echte reden om als vrouwenteam mee
te doen aan dit door mannen
gedomineerde
krachtspektakel? ,,Wij gaan voor de testosteron,’’ roepen de dames enthousiast. Zij beweren dat het begint
te stromen zodra zij hun spieren moeten spannen en gaan
voor de kick die dat meebrengt.
Maar het is waarschijnlijker dat
het testosteron vooral begint te
stromen bij de omringende mannenteams op het moment dat de
MacTits in hun charmante roze/oranje teamkleding met hun
‘girlpower’ gaan werken.
De Highland Games vinden zaterdag 6 juni plaats in Park Velserbeek en worden georganiseerd door Rotary Club Velsen.
(Karin Dekkers)

Motorrijder gewond
Velsen-Noord - Vorige week vrijdagmiddag is een 51-jarige motorrijder gewond geraakt op de Noordersluisweg. Uit onderzoek is
gebleken dat het slachtoffer te ruim een bocht heeft genomen. Hij
botste vervolgens tegen een aanhangwagen. De motorrijder is met
beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. (foto: Reinder Weidijk)

Velsen-Noord - Vorige week
woensdag heeft de voorzitter
van de Raad van Toezicht van
OCK het Spalier, Enno Neef, de
officiële opening verricht van behandelgroep Artemis. Dit is de
vijfde behandelgroep van jeugdzorginstelling OCK het Spalier
in Kennemerland. De groep is
gevestigd in Velsen-Noord en
daarmee de eerste behandelgroep boven het Noordzeekanaal. De behandelgroepen geven jongeren die niet meer thuis
kunnen wonen structuur, veiligheid en vertrouwen, waarbij tegelijkertijd de emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden
bij de jongeren worden versterkt.
Dit gebeurt in fases, waarbij de
laatste fase specifiek gericht is
op de stap terug naar huis of
naar een andere vervolgplek.
Het gezin waar de jongere vandaan komt wordt bij het zorgtraject betrokken. Een behandelgroep bestaat uit acht jongens
en meisjes, die elk een eigen kamer hebben. Het behandelteam
bestaat uit zes pedagogisch medewerkers, een gastvrouw, behandelcoördinator en teamcoördinator. Artemis is de eerste behandelgroep boven het Noordzeekanaal. De andere behandelgroepen bevinden zich op eigen
terrein in Santpoort-Noord en in
een eigen pand in IJmuiden. Artemis echter ligt in een woonwijk
en is gevestigd in een huurpand.
De groep is bijzonder vriendelijk
ontvangen door de buren. Artemis is het resultaat van een prima samenwerking tussen wooncorporatie Kennemerhave, de
provincie Noord-Holland en OCK
het Spalier.

Santpoorter
mishandeld

Bloemendaal - De politie is
op zoek naar getuigen van een
openlijke geweldpleging waarvan een 19-jarige Santpoorter slachtoffer werd. Hij zat zondag omstreeks 00.15 uur op een
bankje voor het station aan de
Zuider-Stationsweg samen met
een vriend. Op een gegeven moment verscheen een groep van
ongeveer 8 a 10 jongens. Zij
trapten tegen fietsen. Op een gegeven moment zagen zij de jongens zitten waarna 2 á 3 personen uit de groep naar het slachtoffer stapten en hem meerdere klappen gaven. Hij liep er kapotte voortanden door op. Eén
jongen uit de groep maande zijn
vrienden tot kalmte en probeerde
via woorden te voorkomen dat zij
mishandelden. De groep is op de
trein richting Beverwijk gestapt.
Onderzoek door politieagenten
leidde niet tot aanhoudingen. De
politie is op zoek naar getuigen.
Zij worden verzocht contact op
te nemen met de politie, telefoon
0900-8844.
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Donderdag 28 mei
Openbare repetitie bij COV
IJmuiden in gebouw de Rank,
Koningin Wilhelminakade 265
in IJmuiden. Van 20.00 tot 22.15
uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Comedy-thriller ‘De Spooktrein’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Buddha
Collasped out of Shame’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: LOS! met DJ Paullie & Co
ft. Meester Moeilijk. 24.00-04.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Gratis met studentenkaart. Café: Left. Aanvang 21.30 uur.

Vrijdag 29 mei
Luilakmarkt op de Raamsingel
en Raamvest, 16.00 uur tot morgen 12.00 uur.
Moonlightshopping. Van 13.00
tot 22.00 uur met maar liefst
150 kramen in het centrum van
IJmuiden.
Disco Piratenfeest in zwembad
De Heerenduinen. Van 18.00 tot
21.00 uur voor de jeugd tot en
met 14 jaar.
Stadsschouwburg
Velsen:
Plien en Bianca. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Buddha Collasped out of Shame’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Textures en Magnacult. 20.30
uur. Toegang 11,-. Café: Ponoka.
22.30 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: Multigroove Classics. 23.00-07.00 uur. Toegang
20,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 30 mei
Solidariteitsmarkt en Velsen voor de Derde Wereld. Eenhoornstraat in IJmuiden. Aanvang 09.00 uur.
Fietsdriedaagse. Start om
12.00 uur vanaf Café Bartje in
Santpoort-Noord. Kosten 2,50.
Lunchconcert Grote of St.
Bavokerk Haarlem: Vocaal Ensemble Camusette Consort.
13.15 to 13.45 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Plien en Bianca. De Voorstelling
is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Bluesstage Event
2009. Aanvang 20.30 uur.
Te gekke band ‘Goed Verhaal’
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in de Zeewegbar aan de Zeeweg
in IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Toegang vrij.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Lucky Fonz III + The Woodwards. 20.00 uur. Toegang 14,. 23.00-04.00 uur Full Spectrum:
Hot Chip, Nuno Dos Santos, VJ
Slof. Toegang 12,- vanaf 18 jaar.
Café: Alles of Beats. 23.00 uur.
Toegang gratis.

Zondag 31 mei
Eerste Pinksterdag
Fietsdriedaagse. Start om 12.00
Berliner
Editie:
x Documentnaam:
x
uur
vanaf
Café
Bartje in Santpoort-Noord. Kosten 2,50.
Optreden Cock Zwanenburg
in restaurant IJmuiden aan Zee.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis.

Robin Razz in de Zeewegbar,
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang
18.00 uur. Bar is geopend vanaf
16.00 uur.
Optreden koor Get Together
Again in de Kerk zonder Grenzen, Vijverweg 14 in Bloemendaal. Aanvang 19.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine zaal: Matt Bauer en Awkward i. 20.30 uur. Toegang 10,-.
Café: Het brein dat kwam uit de
Ruimte. 17.00 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: 90’s Now,
Pinkstereditie, met DJ Gary Global & Friends. 23.00-04.00 uur.
Toegang 11,- vanaf 18 jaar.

Maandag 1 juni
Tweede Pinksterdag
Open boerderijdag Campina
op Zorgvrij, Genieweg in VelsenZuid. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis.
Fietsdriedaagse. Start om 12.00
uur vanaf Café Bartje in Santpoort-Noord. Kosten 2,50.
Trio Giuliani in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zanguitvoering Kamabaro in
St. Engemunduskerk in Driehuis.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 2 juni
Inloopuur voor glaucoom-patiënten in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 13.30-15.30 uur.
Info: 023-8908360.
Stadsschouwburg
Velsen:
Marc-Marie Huijbregts in ‘Hotel Atlantico’. Voorstelling is uitverkocht.

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Gomorra’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 3 juni
Kindermiddag bij Baptisten
Gemeente IJmuiden, Eemstraat.
Voor kinderen van 8 tot en met
10 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Opening expositie ‘Cunst of
Zo’ om 17.00 uur aan de Dokweg
39 (naast Zwager). Expositie is te
zien t/m 10 juni, iedere dag van
11.00 tot 15.00 uur.
Tussen 13.00 en 16.00 worden
de schapen weer geschoren op
boerderij Zorgvrij, Genieweg 50
in Velsen-Zuid.
Orgelconcert in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat in IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg
Velsen:
Nelly Frijda in ‘Moeders Mooiste’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Gomorra’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: HIT - Finale Eigentijdse Muziek, solisten. 20.00 uur.
Toegang 7,-.

Donderdag 4 juni
Inloopochtend voor mannen
en vrouwen met borstkanker in het KG locatie zuid, 10.0011.30 uur. Info: 023-5630899, of
info.afdelinghaarlem@borstkankervereniging.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: 30ste Kennemer Eenakterfestival. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Cabaretprogramma Schudden.
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
LOS! met DJ Paullie & Co. 24.00
tot 04.00 uur. Toegang 5,- vanaf
18 jaar. Gratis voor studenten.

Luilakmarkt
in Haarlem
Haarlem - Van vrijdagmiddag
29 mei 16.00 uur tot zaterdag 30
mei 12.00 uur wordt er in Haarlem weer de traditionele luilakmarkt gehouden. Raamsingel en
Raamvest zijn dan veranderd in
één bonte rij kraampjes met allerhande soorten bloemen, kamer- en tuinplanten. Vanaf de
opening tot de sluiting van deze
bloemen en plantjesmarkt is het
vreselijk druk met duizenden bezoekers. In de Grote Houtstraat
zijn een aantal marktkramen ingericht met allerlei aanverwante artikelen. Voor Kaldi Koffie
is een speciale stand waar oude Schoolplaten en nostalgische
Verkadealbums van Jac. P. Thijsse en andere Natuur Plaatjesalbums kunnen worden bewonderd, gekocht, verkocht en getaxeerd. Niemand keertmet lege
handen terug van de Luilakmarkt
Haarlem. Info: 023-5113745 of
06-46215481.
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Zorgvrij
Velsen-Zuid - Een mooier voorjaar als dit kun je je als veehouder bijna niet wensen. Doordat
er al snel voldoende gras in de
weiden aanwezig was konden
de eerste koeien vroeg de weide
in. Alleen de melkkoeien moesten een weekje langer wachten omdat er een nieuw kavelpad werd aangelegd. De laatste jaren zakten de koeien met
hun hoeven steeds verder weg
in de modder als ze in een natte periode naar de stal moesten.
Door de verharding met betonplaten komen de koeien nu altijd schoon en zonder al te veel
moeite bij de stal en is het opdrijven van de koeien onder alle omstandigheden leuk om te
zien.
Het lammer seizoen bij de schapen is weer zeer succesvol verlopen. Er lopen 45 schapen met
108 lammeren in de weide. Ongetwijfeld een zeer vruchtbaar seizoen maar het betekende deze keer wel veel extra werk om alle lammeren met
een achterstand bij te voeden.
Door de aankoop van een bonte ram hebben we weer een
nieuw schapenras in de kudde. Het bonte schaap is een
flink groot en zwaar schaap dat
al vele jaren in Nederland voorkomt. Sinds kort is het als ras
erkend en is er een stamboek
opgericht.
Het schaapscheren is dit jaar
door omstandigheden verscho-

ven naar woensdagmiddag 3 juni. Het scheren vindt plaats tussen 13.00 en 16.00 uur.
Het voorjaar is bij uitstek geschikt om weer eens door het
recreatieschap te wandelen of
fietsen. In de weilanden en bermen zijn weer vele grassen en
kruiden die in bloei staan. Misschien is het een leuk idee om
(met de kinderen) een herbarium te maken. Een herbarium is
een boek of map met gedroogde bloemen uit een bepaalde streek waarbij de vindplaats,
naam en Latijnse naam vermeld
staan. Je kunt dan in het gebied
zelf planten plukken, drogen
tussen oude kranten met wat
gewicht erop, en dan inplakken
en de naam opzoeken in een
planten encyclopedie of op internet. Ook kun je kijken of er
bijzondere planten tussen zitten
die bijvoorbeeld geneeskrachtig zijn of geconsumeerd kunnen worden.
De komende tijd zijn we op de
boerderij druk bezig met de
schoonmaak van de stallen en
het winnen van het eerste kuilgras. Maar iedereen blijft van
harte welkom en we hopen dat
de gezelligheid waarvan we het
hele voorjaar al hebben genoten
ook de hele zomer nog voortduurt.

Ouderennieuws

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel in de maanden juni,
juli en augustus is er geen open
tafel. Eerstvolgende maaltijd is
woensdag 2 september.
Restaurant op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00
en 13.00 uur (rond 11.30 uur
aanwezig zijn). U kunt genieten

De boeren van Zorgvrij,
Cor Hoek Spaans en Klaas de
Jong.
van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor 5,50.
Nordic Walking elke dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
30 euro voor 16 trainingen.
Zomerkienavond woensdag 17
juni om 19.00 uur. Kaartverkoop
maandag 8 juni om 09.00 uur.
Toegang 1,-.
Zomerfeest 27 juni van 15.00 tot
18.30 uur met barbecue en muziek. Kaartverkoop start 2 juni op
werkdagen van 10.00 tot 11.30
uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Zomerkien zondag 14 juni.
Kaartverkoop start vrijdag 29
mei vanaf 10.00 uur.
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Schaakclub Santpoort
draait goed seizoen
Velserbroek - Hoewel de doelstellingen niet allemaal gehaald
zijn, kunnen de schakers van SC
Santpoort toch spreken van een
goed seizoen. Het eerste heeft
ruim gewonnen en is er in ELO
punten dik op vooruit gegaan.
Speler-trainer IM Piet Peelen
haalde een fantastische score
van 100 procent met 9 uit 9. Ilias van der Lende haalde met 6,5
uit 8 een ELO van 2219. Xander
Schouwerwou deed het goed
met 6,5 uit 8.
Stefan Fokkink heeft het ook uitstekend gedaan, ook voor de beker wist hij knap te winnen. Martijn de Roode blijft zich goed ontwikkelen en heeft slechts één
partij verloren. Peter de Roode
is weer helemaal terug, de beker zorgde voor de ommekeer,
hij wist de laatste vijf partijen allemaal te winnen. Wim Laurens
Gravemaker was op het laatste

moment toegevoegd en heeft
zich uitstekend staande gehouden. Hans Kors tenslotte was
een uitstekende vervanger van
Gerard van Es. Het eerste heeft
zich heel knap weten te plaatsen
voor de finale.
Het tweede heeft alle zeilen bij
moeten zetten om zich te handhaven en dat is gelukt. Wim Gravemaker was hier de topscoorder met 4 uit 6. Jeronimo van der
Star, Nathalie van der Lende en
Rob de Roode haalden allemaal
een keurige 50 procent. Gijsbert
de Bock deed het met 3 uit 7 verdienstelijk. Kevin Dekkers heeft
door omstandigheden slechts
twee keer kunnen spelen, hopelijk speelt hij volgend seizoen
vaker. Henk Swier en Navarone
van der Star haalden slechts 2,5
uit 6. Van de invallers deed Wim
Dijkman het uitstekend met 1,5
uit 2.

Driehuis is politicoloog
rijker: Joost van Spanje
Driehuis - Als een politieke partij te maken krijgt met een ‘cordon sanitaire’, een stelselmatige boycot door andere partijen, kan dit kiezers doen besluiten om dan maar op een andere partij te stemmen. Dit blijkt
uit het promotieonderzoek van
Joost van Spanje uit Driehuis. Hij
onderzocht voor 46 communistische en anti-immigratiepartijen in 15 Westeuropese landen of
ze werden buitengesloten door
andere partijen of niet. Vervolgens bestudeerde hij verschillen in kiesgedrag. Hij vergeleek kiesgedrag bij verkiezingen waarbij
een partij werd
uitgebannen
met
kiesgedrag bij verkiezingen waarbij
dit niet het geval was. Joost
van Spanje is
op vrijdag 15
mei gepromoveerd aan het
Europees Universitair
Instituut (EUI)
te
Florence
op het proefschrift getiteld “Paria-partijen”.
Zijn onderzoek richt zich onder
meer op de gevolgen van zo’n
boycot. Deze gevolgen hangen
af van de vraag of de partij in
het parlement vertegenwoordigd
is of niet, en van de machtsverhouding tussen regering en oppositie in een land. In Nederland zullen partijen in het algemeen stemmen verliezen als ze
geboycot worden. Dit komt doordat Nederlandse oppositiepartijen relatief weinig invloed kun-

nen uitoefenen op regeringsbeleid, terwijl veel kiezers juist invloed willen hebben. De kiezers
die eigenlijk achter de standpunten van zo’n geboycotte partij staan, haken af indien ze verwachten dat de partij door de
boycot toch niet in de regering
zal komen. Dit afhaken wordt
slechts gedeeltelijk gecompenseerd door aanwas van proteststemmers, die niet zozeer achter de standpunten van de partij
staan maar er op stemmen juist
vanwege het ‘cordon sanitaire’.
In het onderzoek
kwamen natuurlijk de problemen van
de vroegere
communistische CPN
en Centrumdemocraten
van Janmaat
in Nederland
aan de orde. Ook het
Vlaams Blok,
later Belang,
in België, de
Republikaner
in Duitsland
en het Front
National in
Frankrijk werd bestudeerd naast
andere rechtse en anti-immigratie partijen in onder andere Italië,
Denemarken en Oostenrijk.
In tegenstelling tot broer Jan, kon
helaas zus Isabelle niet bij de
promotie in Italië zijn, omdat ze
net was bevallen van haar derde
kind Matthijs. Joost van Spanje is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de ‘Amsterdam School of Communications
Research’ (ASCoR) behorend tot
de Universiteit van Amsterdam.

Pierloopcursus
van start

Santpoort-Noord - Zaterdag
13 juni gaat AV Suomi van start
met de Pierloopcursus op sportpark Groeneveen. De cursus bestaat uit twaalf lessen op zaterdag van 08.30 tot circa 09.30 uur.
Dit gebeurt onder professionele
begeleiding en is geschikt voor
zowel beginners als gevorderden. Verder wordt er een coopertest afgenomen. Ook is er informatie over goed schoeisel en
loopkleding. De Pierloop valt dit
jaar op zaterdag 13 september.
De kosten zijn 65 euro inclusief
inschrijfkosten voor de Pierloop
2009. Inschrijven kan via www.
pierloop.nl onder de link cursus
Pierloop 2009. Daarnaast is er
een speciale training voor businessteams van twaalf lessen, op
vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur,
onder leiding van Suomi atleet
en gekwalificeerd trainer Bob
Keuzekamp. Deze loopcursus
start op 20 juni. Meer informatie: bob-pierloop@hotmail.com
of pierloopbusinessteams2009@
suomi.nl.

Nieuws uit de huizen De Spil De
t
r
u
u
Nog enkeleb straten
Dames straten zaalvolleybaltoernooi

kunnen nog inschrijven

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur

Velserbroek - Vanaf het begin
van het dames straten zaalvolleybaltoernooi is HHI- metaalwerken smederij & constructiebedrijf een zeer enthousiaste sponsor. Op 16 mei werd voor zesde
maal het contract getekend. Omdat de organisatoren meer geld
nodig had voor de kinderactiviteiten als de moeders op 10 oktober in het Polderhuis aan het
zaal volleyballen zijn benaderde zij opnieuw de directeur van
HHI-Metaalwerken aan de Izaac
Enschedeweg 46-48 in Haarlem.
Jos Baars was direct enthousiast en verdubbelde het sponsorbedrag. De organisatie is er geweldig mee in zijn sas en hopen
voor de kinderen op 10 oktober
leuke activiteiten neer te kunnen

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

zetten.
Er is nog plaats voor een paar
stratenteams die mee zouden
willen doen met het toernooi.
Het toernooi wordt gehouden op
zaterdag 10 oktober a.s. in het
Polderhuis in de Velserbroek.
Vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur zal
er weer gestreden gaan worden
om het zesde kampioenschap.
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 dames zaalvolleybalteam te formeren dan mag
er ook een deelneemster uit een
aangrenzende straat meedoen.
Opgave kan via info@straatvolley.nl. Voor informatie: www.
straatvolley.nl.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
Straatvoetbal
tijdens.nl
info@deschoter

Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Noord - Het traditionele straatvoetbaltoernooi
voor kinderen tijdens Dorpsfeest
Santpoort wordt dit jaar gehouden op maandag 3 augustus en
begint om 8.45 uur. Het toernooi
is voor kinderen van 6 tot en met
13 jaar. Ook voor de kleintjes onder de 6 jaar zijn er leuke activiteiten, deze zijn in de pauze om
ongeveer 12.15 uur.
Het 28ste straatvoetbaltoernooi is een speciale editie en
staat geheel in het teken van het
250-jarig bestaan van de kortebaanwedstrijden van Dorpsfeest
Santpoort. Daarom gaat ook het
straatvoetbaltoernooi terug in
de tijd. Het leek mevrouw Voorting een fantastisch idee om alle
deelnemertjes in de klederdracht
van toen te laten voetballen. Er is
enorm veel werk verzet om dit te
realiseren. Jong en oud zullen tijdens het voetballen in deze klederdracht rondlopen. De organisatie verwacht van iedereen die
meedoet dat hij/zij hier aan zal
meewerken. Dus er wordt niet
gevoetbald in sportkleding van
nu, maar in de klederdracht van
vroeger. Het zal een waar spek-

takel zijn om iedereen in de kleding van Ot & Sien, Ciske de Rat
en niet te vergeten Dik Trom te
zien. De kleding ligt klaar voor
de kinderen. Ouders worden gevraagd ook de haardracht van de
deelnemers aan te passen, denk
aan een scheiding bij de jongens, vlechtjes, staartjes of een
knotje bij de meiden. Dit jaar
spelen de kinderen dus niet in tshirts met reclame maar in een
overhemd, deze moeten de jongens zelf meenemen. De traditionele teamfoto’s zullen in stijl
op ouderwetse manier worden
afgedrukt.
Iedereen is van harte welkom.
Opgeven en inlichtingen kan
men vanaf 6 juni terecht bij de
heer J. Voorting, Tulpenstraat 19,
2071 PL Santpoort-Noord, 0235370144 of 06-23334208 of email: tulptrofee@quicknet.nl. De
kosten voor dit toernooi zijn 2,50
euro per persoon. Er kunnen zich
geen teams opgeven, deze worden door loting samengesteld.
Bij het opgeven graag vermelden, voor- en achternaam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.

Dae rsDwgger B
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Mystiek
Geen krantingehad?
Velserbroek
Bel 0255-533900

Velserbroek - Niemand wist
dat de Zweedse politicus Dag
Hammerskjöld,
secretaris-generaal van de VN, een verborgen reis met God maakte. Pas
na zijn dood vond men zijn dagboek, gepubliceerd onder de
naam: Merkstenen. Prof. Dr. Hein
Blommestijn zal een lezing over
teksten van Dag Hammerskjöld geven op zondag 7 juni in
het Kruispunt, Zonbastion 3 in
Velserbroek, van circa 15.00 tot
17.00 uur. Toegang vrij. Informatie: Ds. Marianne Vonkeman, telefoon 023-8223720 of mariannevonkeman@gmail.com.

Geen

Bel 0

Geen krant g

Bel 0255-53

Rommelmarkt
bij AV Suomi
Santpoort-Noord - Zondag 21
juni organiseert Atletiek Vereniging Suomi in Santpoort-Noord
een rommelmarkt, een gezellig
familie evenement met vele activiteiten op het park. Wat is er zoal te doen en te beleven, 400 meter marktkramen, een Piet Piraat
springkussen, vele kinderspelen
op het middenveld, schminken
ga zo maar door. Gezien het feit
dat het de eerste zomerdag is en
daarbij vaderdag, verwacht de
vereniging veel aanloop met uiteraard prachtig weer. Het huren
van een kraam bedraagt 15 euro,
wat ten goede komt van de vereniging. Informatie: Noella Kieftenbeld, telefoon 06-36120764 of
evenementen@avsuomi.nl.
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North End investeert
in klassieke muziek
Haarlem-Noord - North End
kreeg meer vraag naar klassieke muziek. Om aan die vraag
te kunnen voldoen besloot eigenaar Onno Blomsteel om het
weer in het assortiment op te
nemen. ,,Om een mooie collectie
samen te stellen riep ik de hulp
in van een groot kenner, samen
hebben we een keuze gemaakt
uit het aanbod. Ik heb nu in elk
prijsniveau kwalitatief goede
klassieke muziek waaronder vocaal, opera en ook hedendaags
klassiek van de componisten
Glass en Reich. Van de meeste
stukken hebben we de meest recente uitgave gekozen.
Natuurlijk bouw je niet in een
paar weken een enorme collectie op, zoiets moet groeien. Maar
alles op klassiek gebied is te bestellen, binnen een paar dagen

kunnen we het grootste deel leveren. Ik merk aan de klanten
dat ze het een mooi initiatief vinden’’, aldus Onno.
Verder nog twee lezersaanbiedingen: ‘Mijn Haarlem’ van 12,99
voor 9,99 euro en ‘Haarlem in
de Tweede Wereldoorlog’, ook
van 12,99 voor 9,99 euro. Aan
de hand van filmfragmenten is
te zien hoe het er in de stad aan
toeging vlak voor en tijdens de
oorlog.
North End is gevestigd aan het
Marsmanplein 19 in HaarlemNoord, telefoon 023-5375745.
Openingstijden: maandag van
12.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot
18.00 uur en zaterdag van 09.00
tot 18.00 uur. Parkeren is gratis
en kan voor de deur. Mailen kan
ook: northend@telfort.nl.

Landgoed in Santpoort-Noord bestaat 100 jaar

Sfeervolle jaarmarkt op
jarig Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord – Op 2 juni
is het precies 100 jaar geleden dat het woonhuis van de
familie Cremer op Landgoed
Duin en Kruidberg in het bijzijn van Hendrik Prins der Nederlanden werd ingewijd. Om
dit feit te vieren is er tweede
pinksterdag, 1 juni, van 14.00
tot circa 20.00 uur een historische jaarmarkt op het landgoed. De toegang is gratis.
Natuurlijk kan men dan iets nuttigen in Brasserie DenK, bij mooi
weer zelfs op het nieuwe loungeterras. Restaurant de Vrienden van Jacob is deze dag gesloten. Bij voldoende belangstelling worden rondleidingen in het
huis gegeven. En dat is zeker de
moeite waard.
,,Met deze jaarmarkt willen we
juist omwonenden in de gelegenheid stellen ons mooie landgoed en huis te komen bewonderen,’’ zegt executive assistant
Rick van den Berge.
,,Er wordt nog wel eens gedacht
dat de toegang alleen voor hotelgasten is. Maar men is ook altijd welkom voor een kopje koffie, een lunch of een exclusief diner.’’
Op eerste pinksterdag kan men
vrijblijvend binnenlopen bij
Landgoed Duin en Kruidberg.
Op de jaarmarkt, die met slecht
weer binnen wordt gehouden,
zijn tal van heel verschillende
kramen. Oude ambachten horen natuurlijk echt bij zo’n historische jaarmarkt. Daarnaast zijn
er lekkere producten, zoals van
Molen de Zandhaas en leveran-

ciers van Duin en Kruidberg. Er is
oud snoepgoed te koop. Historische Kring Velsen is er met een
kraam vol interessante uitgaven. Een zweefmolen, draaiorgel
en folkloristische muziek zorgen
voor extra sfeer. Er zullen zeker
mensen in klederdracht rondlopen. Er zijn oud-Hollandse spelletjes te doen en er is een heel
modern springkussen. Om 19.09
uur zal op spectaculaire wijze
worden stil gestaan bij het 100jarig bestaan.
Landgoed Duin en Kruidberg
kent een interessante geschiedenis die is opgetekend in een
prachtig boekwerkje. Landgoed
Duin en Kruidberg bestond in
de zeventiende eeuw nog uit
twee ‘lustplaatsen’: Duin en Berg
en daarnaast Kruidberg. Hendrik Reijnst was in 1634 de eerste eigenaar van Duin en Berg,
oorspronkelijk een hofstede. De
Kruidberg werd rond 1650 gebouwd in opdracht van Balthasar Coymans, onder meer raadslid en schout van Haarlem. De
derde eigenaar van dit landgoed was overigens stadhouder
Willem III, een prins van Oranje,
het landgoed kreeg in die tijd de
naam Princenbosch. Deze Willem III werd later koning van Engeland. Na zijn dood verviel het
landgoed.
Jacob Theodoor Cremer kocht
in 1885 beide landgoederen en
maakte er Duin en Kruidberg
van. Hij verbouwde de bestaande villa Duin en Berg, maar gaf
begin negentiende eeuw architecten Nieukerken opdracht om
een nieuw huis te bouwen. Het

huis werd in neostijl gebouwd en
dankzij Ierse echtgenote Annie
kreeg het mede de stijl van een
Engels landhuis. Bij de oplevering in 1909 was Duin en Kruidberg het grootste en fraaiste
landhuis van zijn tijd. Beschilderde plafonds en wanden, enorme kamers, prachtige details en
een enorme luxe kenmerken nog
steeds dit landhuis.
J.T. Cremer was een roemrijk
man, begonnen als succesvol
planter, maakte hij de Deli tabaksmaatschappij groot. Hij was
president van de Nederlandse
Handel Maatschappij (NHM),
een voorloper van ABN-AMRO.
Niet gek dan ook dat in 1961
de erven van de Cremers het
huis verkochten aan de NHM
als vakantieoord en conferentieoord. De Cremers die nog in het
koetshuis Nova Zembla woonden kregen daardoor wat meer
privacy want het landgoed was
niet meer openbaar toegankelijk.
Sinds 2002 is Landgoed Duin en
Kruidberg een hotel. En wat voor
een!
Vanwege het historisch karakter
en de luxe inrichting, gekoppeld
aan het prachtige landgoed en
het sterrenrestaurant Vrienden
van Jacob (een Michelin-ster)
van chefkok Albers is een verblijf pure verwennerij. Maar ook
bezoekers van de jaarmarkt kunnen nu een kijkje komen nemen.
Speciaal voor het jubileumjaar
kent Landgoed Duin en Kruidberg een aantal heerlijke arrangementen voor een zeer aantrekkelijke prijs. Zie ook www.
duin-kruidberg.nl.

‘Ik ben heel fanatiek’
IJmuiden – Vorige week zaterdag was er een druk bezocht Open Huis in het Kunstencentrum.
In elke ruimte was er wel iets te
doen en waren er demonstraties
op het gebied van dans, zang,
muziek of beeldende kunst. Er
kwamen veel mensen zomaar
kijken of luisteren, maar er waren ook mensen die zich doelbewust kwamen oriënteren op het
cursusaanbod voor het nieuwe
seizoen.
Jelte (10) uit Santpoort buigt zich
samen met zijn moeder over het
programmaboekje. Hij wil graag
toneelspelen en heeft net ontdekt, dat er een jeugdtheaterschool is bij het Kunstencentrum.
Dat lijkt hem wel wat. ,,Zijn zus,
Marijtje van 13, heeft aanleg voor
tekenen en schilderen. Ik kijk nu
wat geschikt voor haar zou zijn’’,
vertelt zijn moeder. Merel (6) uit
IJmuiden is onder de indruk van
wat kleine meisjes, die blokfluit
staan te spelen. Eerst wist ze niet
of ze op ballet wilde of op vioolles, maar nu lijkt de blokfluit haar
wel wat. ,,Dat lijk me een goede
keuze, dan heb je meteen de basiskennis’’, zegt haar moeder.

Haar broer Quinten (8) wil gitaar
leren spelen. Vol bewondering
staat hij te kijken naar de gitarist
van de band, die wat nummers
laat horen. Het liefst zou hij direct op de elektrische gitaar beginnen.
Jolanda (47) uit Velserbroek
speelt saxofoon in de big band.
Ze is een laatbloeier: ze begon
met spelen toen ze 40 jaar was.
In twee jaar haalde ze haar A- en
B-diploma, vrij uniek. De meeste leerlingen doen daar vijf jaar
over. ,,Ik ben heel fanatiek, als ik
iets doe, dan doe ik het goed’’,
lacht Jolanda. Ze speelt ook
saxofoon in twee orkesten van
Soli: ,,Het is heerlijk, om samen
muziek te maken’’.
In het nieuwe seizoen, dat na de
zomervakantie begint, start de
cursus ‘Kunst en Kids’, op zaterdag. Kinderen krijgen uitleg over
de werkwijze van diverse schilders en gaan dan in die stijl aan
de slag. Ook nieuw is het jeugdpopkoor, dat op donderdag 24
september voor het eerst zal repeteren. Programmaboekjes zijn
gratis af te halen aan de P.J.
Troelstraweg 20. Zie ook www.
kunstencentrumvelsen.nl. (Carla Zwart)
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Chicago Blues Event
IJmuiden - Het muzikale seizoen in Stage Café Witte Theater wordt zaterdag afgesloten
met het Chicago Blues Event. De
bands die het Witte Theater in
vuur en vlam zetten zijn A Crossroads Deal, EEF Guitar Band en
Henkie en de Hufters.
De Beverwijkse band Henkie
en de Hufters is niet meer weg
te denken uit de Nederlandse
bluesscene. Met hun charismatische zanger en de verbluffend
blazende mondharmonica man
toverend zij elke zaal om tot een
kolkende massa. Na dit openingsgeweld wordt het podium
vrijgemaakt voor de EEF Guitar
Band. Deze gitariste stond in de
staat Colorado wekelijks op alle

Incassobureau
Eppink opent
kantoor in
IJmuiden

grote podia met grote sterren uit
de scene als Buddy Guy, Johnny Winter en Little Milton. Op deze tour wordt ze onder meer begeleid door gitarist Dick Greenwood en bassiste Monique de
Jong. Crossroads Deal zal het
publiek tot een kookpunt brengen, dat kunnen deze Haarlemmers als geen ander. De CRD
heeft laatst een wisseling ondergaan; pianist Ed Comaita is vervangen door Martijn Schok, die
tot de top van de boogie woogie spelers behoort. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig
om het muzikale Stage Café-seizoen af te sluiten. Het event begin om 19.30 uur en de toegang
is gratis.

Meer ruimte voor
Nieuwe Seniorenadviseur Intertoys de Ballon
aan de slag bij Rabobank
Velsen - Het is tijd voor bijzondere aandacht! In verband met het
vertrek van de seniorenadviseur
René van der Linden stelt Rabobank Velsen en Omstreken graag
Saskia Beths aan u voor. Uw persoonlijke
senioren¬adviseur,
die op de hoogte is van wat u
belangrijk vindt en van wat er
speelt in uw leven.
Zij denkt met u mee en geeft u
advies waarop u kunt vertrouwen. U kunt met al uw financiële
wensen en vragen bij haar terecht.
Om nu en in de
toekomst volop
te genieten van
het leven, is het
belangrijk
het
vermogen slim te
beheren. Senioren hebben meer
tijd en ruimte om
lang gekoesterde dromen waar
te gaan maken.
Die verre reis,
die mooie nieuwe keuken. Zulke zaken kosten
echter geld. Saskia heeft ervaring op het gebied
van vermogensbeheer en kan
bijvoorbeeld overwaarde in een
woning helpen vrijmaken.
Saskia kan senioren ook terzijde
staan op het gebied van schenken en erven. Zij kan hen helpen bij de keuzes die er zijn op
dit gebied. Het is bijvoorbeeld
leuk en ook fiscaal voordelig
voor klanten om nu al een deel
van hun vermogen te schenken.

Bijvoorbeeld aan die dochter die
graag een eigen zaak wil starten
of de kleinzoon, die vrijwilligerswerk gaat doen in Afrika. Saskia denkt ook mee over vragen
als ‘wat gebeurt er na overlijden
met mijn vermogen?’. Kortom: de
seniorenadviseur van Rabobank
Velsen en Omstreken is goed op
de hoogte van de regels en mogelijkheden rondom erfrecht en
schenken, dus maak gerust een
afspraak.
De mogelijkheden op het gebied van (internet) bankieren, pinnen en
chippen breiden
snel uit. Ook deze ontwikkelingen volgt Saskia op de voet.
Zij is altijd bereid om persoonlijk uitleg te
geven over bijvoorbeeld pinnen, chippen en
internetbankieren.
Bovendien heeft
zij vele handige
hulpmiddelen, waardoor senioren de touwtjes zelf in handen
houden en volledig zelf kunnen
(blijven) bankieren. Een veilig
idee! Om persoonlijk kennis te
maken met Saskia of voor meer
informatie, kunt u een afspraak
maken via 023-5133500. Zie ook
www.rabobank.nl/velsen. Hier
vindt u informatie over de SeniorenService van Rabobank Velsen
en Omstreken.

Man mishandelt hond
Regio - Omstreeks 19.00 uur
hielden politieagenten op aanwijzing van een getuige in de
Grote Houtstraat in Haarlem een
48-jarige IJmuidenaar aan. Hij
wordt ervan verdacht kort daarvoor zijn hondje te hebben mishandeld. Hij probeerde het dier
nog tegen de agenten op te hit-

sen doch dat lukte niet. Vervolgens verzette hij zich tegen zijn
aanhouding waarna hij is overmeesterd. De verdachte is voor
nader onderzoek ingesloten. Zijn
hond is in beslag genomen en
voor onderzoek door een dierenarts door medewerkers van de
dierenambulance meegenomen.

Santpoort-Noord - Zeven jaar
geleden verhuisde Intertoys
de Ballon van de Hagelingerweg naar een groter pand aan
de Hoofdstraat. Nu was de zaak
daar ook uit zijn jasje gegroeid.
De collectie breidde enorm uit,
maar de winkelruimte groeide niet mee. De tuin achter het
pand werd bij de winkelruimte
betrokken en zo ontstond ruim
100 vierkante meter extra oppervlakte. Een hele onderneming en een knap staaltje vakwerk van Velser Timmerwerken,
die de klus klaarde. De nieuwe
ruimte achter in de zaak is bestemd voor de multimedia, zoals Nintendo DSI, Wii, playstation, X-box en heel veel games.
Op zaterdag staat er een speciale vakkracht achter de toonbank,
die verstand van zaken heeft en
een antwoord weet op (bijna) alle vragen van de klanten. In totaal is er nu 280 vierkante meter bestemd voor het speelgoed
en 100 meter voor de hardware.
Alles staat heel overzichtelijk
opgesteld. Ook de entree on-

derging een verandering: die is
veel ruimer geworden. De toonbank is verplaatst, die staat nu in
de lengte van de winkel. Ook zo
ontstond meer ruimte.
Dit valt samen met de komst van
de nieuwe kleuren, logo en huisstijl van Intertoys, het ging in één
moeite door. Intertoys de Ballon
wil zijn klanten in de watten leggen en zal dat de komende tijd
doen met allerlei leuke acties. Er
is huis aan huis een folder verspreid van Intertoys. Hier staan
bonnen in, die tien procent korting geven op alle hardware en
vijftien procent korting op de
games en al het overige speelgoed. Bij een aankoop van minimaal vijf euro ontvangt de klant
een lot, met kans op mooie prijzen en als hoofdprijs een giftcard van maar liefst 100 euro. En
elke klant krijgt bij de aankoop
een strandbal gratis cadeau.
Stap gauw eens binnen bij de
vernieuwde zaak aan de Hoofdstraat 189 of neem een kijkje op
www.speelgoedzaakdeballon.nl,
telefoonnummer is 023 5374741.

‘Het is een hele belevenis’

IJmond Bewaking waakt
over Highland Games
Velsen-Zuid – Twee jaar geleden werd het beveiligingsbedrijf
IJmond Bewaking gevraagd om
sponsor te worden van de Rotary Highland Games. Het bedrijf stemde daarmee in. Ten eerste omdat het evenement goede
doelen ondersteunt, waar het beveiligingsbedrijf helemaal achter
staat. Dit jaar zijn dat een waterproject in Kenia, Stichting Thuja, Childslife Kenia en het Bijna
Thuis Huis Velsen.
Daarnaast is het verbonden met
de gemeente en staat het, net
zoals IJmond Bewaking, midden
in de regio.
Dit jaar vinden de Highland
Games, die om het jaar worden georganiseerd, voor de zevende keer plaats in het mooie
park Velserbeek. IJmond Bewaking heeft besloten om voortaan

vaste sponsor te zijn. Zij doen dit
in natura, door de bewaking van
de Rotary Highland Games op
zich te nemen, zonder daar iets
voor te berekenen. Op de dag
zelf zijn er zes beveiligingsbeambten aanwezig en alleen hun
duidelijk zichtbare aanwezigheid
werkt al preventief. Daarnaast
wordt in de nacht ervoor en erna, tijdens de opbouw en het afbreken, het terrein bewaakt samen met honden. Zo wordt ook
dat veilig gesteld. ,,Het is een intensieve klus die nogal wat voorbereiding en organisatie vraagt’’,
vertelt bedrijfsleider van IJmond
Bewaking Dave Bruijn. ,,Maar
we doen het graag. Het is leuk
om mee te maken, echt een hele belevenis. En de goede doelen
en de verbondenheid met Velsen
spreken ons erg aan.’’

IJmuiden - Sinds 1 maart 2009 is
IJmuiden een incassobureau rijker. Incassobureau Eppink voorziet in een, helaas vaak noodzakelijke, dienstverlening.
Steeds meer ondernemingen en
verhuurders krijgen te maken
met openstaande facturen en
huurachterstanden. Schriftelijk
of telefonisch aanmanen blijkt
ook steeds vaker vruchteloos. Incassobureau Eppink kan helpen
om de facturen of huurpenningen toch betaald te krijgen.
De opdrachtgever bepaalt in grote mate het te voeren incassobeleid. Incassobureau Eppink stemt
dus haar handelswijze, een losse
of bijvoorbeeld juist strenge aanpak, af op de wensen van de opdrachtgever. Tot de diensten van
Incassobureau Eppink behoren
‘no cure, no pay’ incasso, debiteurenbeheer en advies.
Voor informatie kan men telefonisch contact opnemen of het
nieuwe kantoor bezoeken aan
Meeuwenlaan 2 te IJmuiden tegenover de Stadsschouwburg.
Het telefoonnummer is 0255521818, zie ook www.Incassobureaueppink.nl.

Tankstations
doelwit van
inbrekers
Regio - De politie kreeg vorige
week in de nacht van dinsdag op
woensdag omstreeks 01.35 uur
een inbraakmelding in een tankstation in de Wenkebachstraat in
Velsen-Noord. Inbrekers hadden
geprobeerd het pand binnen te
komen door een ruit te vernielen. Het bleef hier bij een poging.
Omstreeks 05.45 uur kregen de
agenten een inbraakmelding bij
een pompstation aan de Baandert in Heemskerk. Hier was het
de inbrekers wel gelukt om binnen te komen. De dieven zijn ervandoor gegaan met een geldbedrag en sigaretten. De politie
stelt een onderzoek in.

Bromfietsdief
aangehouden

IJmuiden - Afgelopen zondag
rond 06.00 uur werd gemeld dat
een man vanaf de Dokweg een
bromfiets had weggenomen. Politieonderzoek wees uit dat de
verdachte een 19-jarige Heemskerker was. Deze man is zondagmiddag aangehouden en meegenomen naar het bureau. De gestolen bromfiets is in beslag genomen net als de auto die man
bij de diefstal heeft gebruikt. De
verdachte is ingesloten. De politie onderzoekt of hij meer diefstallen heeft gepleegd.
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Zebra sponsort Laura en Edwin

Edwin Schilling fietst
zelf ook Alpe D’HuZes
Velsen - Dit jaar wordt de
uitdagende fietstocht Alpe
D’HuZes gereden op donderdag 4 juni. Deelnemers aan
deze zware fietstocht beklimmen de Alpe d’Huez zes tot
negen keer om geld bijeen
te brengen voor het KWF om
kankerpatiënten een beter leven te gunnen. En opgeven is
geen optie.
Vorig jaar sponsorde Zebra Uitzendbureau de Velsense Laura Verhoeven die in het jaar
2008 acht maal de berg besteeg.
Henk Brandjes en Edwin Schilling van Zebra Uitzenbureau BV
waren meegegaan om haar aan
te moedigen.
Edwin had zijn fiets meegenomen met het idee zelf ook een
keer de monsterberg te beklimmen. Hij ging niet een keer, maar
zelfs twee keer de berg op. Dit
jaar is hij officieel deelnemer aan
de Alpe D’HuZes. Net als Laura
Verhoeven wordt hij onder meer
gesponsord door Zebra Uitzendbureau. Eigenaar Henk Brandjes
gaat ook dit jaar mee om aan te
moedigen.
,,De Alpe d’Huez is de droom en
tegelijkertijd de schrik van elke fietser,’’ zegt Edwin Schilling.
,,Een helling van gemiddeld 8,5
procent over een lengte van ruim
13 kilometer is ontzettend zwaar.
In de beklimming zitten 21 haar-

speldbochten. Dat is in Nederland bijna niet te oefenen.’’
Sinds zijn vader in de Vut is, fietst
Edwin wekelijks lange tochten
met hem. ,,We begonnen vijf jaar
geleden met tochten van 50 tot
60 km, maar rijden nu 100 tot
150 per week.’’ Daarnaast voetbalt Edwin en fietst hij hellingen op de hometrainer. ,,Fietsen
is een sociale sport,’’ zegt hij.
,,Zeker bij zo’n indrukwekkend
spektakel als Alpe D’HuZes. In
elke bocht staan mensen die je
aanmoedigen. En ook de fietsers moedigen elkaar flink aan.
Alleen daardoor is het mogelijk
van deze uitdaging een succes
te maken.’’
Edwin heeft inmiddels dankzij
familie, vrienden en collega’s al
1800 euro bijeen gebracht voor
Alpe D’HuZes. Dit weekeinde
gaat hij naar Frankrijk, waar hij
donderdag 4 juni om 05.00 uur
‘s morgens bij de start zal staan
voor de grootste sportieve uitdaging van zijn leven.
Laura Verhoeven wil dit jaar haar
record verbreken en negen keer
de berg bestrijden.
Een andere Velsenaar die meerijdt is Velserbroeker Renee
Hulsman die rijdt in het team van
E-Office.
Wie meer wil weten over dit geweldige sportspektakel kan kijken op www.opgevenisgeenoptie.nl. (Karin Dekkers)

Zaterdag 6 juni geeft Toplicht Opleidingen een dagcursus Vaarbewijs 1. Alle hoofdzaken en knelpunten van het
vaarbewijsexamen worden uitgelegd en getraind.
Tevens wordt uitgelegd hoe je je snel en degelijk voorbereidt op het examen. Snel na deze opleiding kan je examen doen in Hoofddorp. De kosten voor deze training bedragen %110,- voor de hele dag van 9.30 tot 16.00 uur.
Cursusmateriaal en lunch zijn ter plekke verkrijgbaar. Voor
IJsselmeer en Waddenzee is het Vaarbewijs 2 verplicht.
Daartoe moet tevens de cusus Vaarbewijs 2 gedaan worden. Deze wordt zaterdag op 13 juni gegeven op de zelfde
locatie. Bij boeking van beide cursussen ontvang je 20%
korting.
Wie vaker op het water zit doet er verstandig aan Marifoon aan boord te hebben. Via de marifoon overleg je met
andere schepen en brug- en sluiswachters. Via de Marifoon ontvang je waarschuwingen bij weerverslechtering.
Een cursus Marifonie wordt op vrijdagavond 12 juni a.s.
te Alkmaar gegeven. De Marifoon is je eerste veiligheid
aan boord.

Voor meer informatie en aanmelden
www.toplicht.nl of bel 0251-239832

CU@Susies in
Villa Westend

Velserboek - Op zondagmiddag
31 mei speelt de band CU@Susies in Villa Westend. De band
bestaat uit zes doorgewinterde muzikanten en maken al zeker tien jaar vette, strakke popen rockcovers. Ooit begonnen
als een gelegenheidsformatie is
CU@Susies na een aantal wisselingen binnen de band uitgegroeid tot een blijvertje in de coverbandscene. Een optreden van
CU@Susies is steeds weer een
feest, met strakke, swingende en
knallende pop en rock variërend
van Anouk, Alanis Morissette, Melissa Etheridge en Skunk
Anansie, tot Ilse Delange, Krezip, Joss Stone, Stevie Wonder,
Pink, Anastacia, Van Dik Hout en
The Scene. Het gezicht van CU
bestaat uit de zangeressen Miriam Blom (tevens charismatische
frontvrouw van de band Harlem
Oil) en Ingrid Lieberton (die zelfs
enige tijd deel heeft uitgemaakt
van het koor van Cor Bakker). Zij
worden naar grote hoogten getild door de mannen, bestaande
uit Albert de Graaf en Bert Bresser op respectievelijk solo- en
slaggitaar (beiden hebben furore
gemaakt in de coverband James
Blond), en de solide basis van de
band: Edwin Meure op bas (in
de tijden voor CU de motor achter Facelift) en André Bindels op
drums (voorheen drummer bij de
bekende band What Fun). Vanaf 15.00 tot 18.00 uur zullen zij in
Villa Westend aan de Westbroekplas een groot deel van hun repertoire ten gehore brengen. Villa Westend ligt aan de Westlaan
41 ( tussen Haarlem en Spaarndam aan de Slaperdijkweg ) in
Velserbroek. Zie ook www.villawestend.nl.

Verkoeling voor
Schotse Hooglanders
Velsen - Niet alleen mensen zoeken bij mooi weer het verkoelende
water op. Deze Schotse Hooglanders in de Kennemerduinen hebben het met hun dikke vacht kennelijk erg warm in het zonnetje.
En ze drinken niet alleen graag water, maar vinden het ook heerlijk
om lekker rond te plassen in een van de duinvennetjes. (foto: Linda Katers)
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IJmuiden - Vorige week maandagmorgen was de afsluiting van
de leerlingen van het vierde jaar
van het CIOS uit Haarlem voor
het groot keuzevak judo.
Deze eindtest eigen vaardigheid
werd officieel gehouden in het
bondscentrum van de Judo Bond
Nederland in Nieuwegein.
Gwen was als tweede kandidaat
aan de beurt en draaide het programma af met haar judopartner
Neal van den Kamer, die meervoudig Nederlands Kampioen is.
Kata, worpen, grepen, klemmen

IJmuiden - De opbrengst van
Velsen voor de Derde Wereld
van de markt op 30 mei is bestemd voor de stichting Vrienden
van de Mensen in Gambia. Deze
keer zal het geld bestemd worden aan een project in het dorpje Kabokorr. In het dorp is een
vrouwengroep begonnen met
het ontginnen van een stuk land
om daar groenten te verbouwen.
Deze tuin moet bevloeid worden met water uit een waterput
op het terrein. Omdat het terrein
heel groot is, is het bevloeien
van de tuin nog steeds een groot
probleem. De moeders moeten
over grote afstanden water sjouwen. Op de bestaande put met
pomp wordt een systeem met
zonnecellen geplaatst, waarmee
overdag water omhoog gebracht
kan worden in een watertoren.
De druk die dan ontstaat is voldoende om het water via leidingen over het hele terrein te laten lopen. Er kan ook een tappunt voor zuiver drinkwater in
het dorp komen. Het benodigde
geld kan hopelijk dit jaar bij elkaar gebracht worden.

Cursus vaarbewijs in Heemskerk

en wurgingen werden allemaal
gevraagd en onder toeziend oog
van een jury van drie judoleraren voerde Gwen ze allemaal uit.
De jury beoordeelde deze technische demonstratie met een 7,5.
Een prachtig cijfer en de kroon
op haar werk van haar vierjarige MBO opleiding. Gwen is met
haar 19 jaar de jongste 3e dan
judo en volledig gediplomeerd
judolerares-B van Nederland.
Een unieke prestatie, waar het
gezin Kops en ABC Kops terecht
trots op kunnen zijn.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Regio - In twee vakbladen, De
Schildersvakkrant en Schildersblad, worden de vakkennis en
de certificaten van De Houtrotspecialist hemelhoog geprezen.
Achter de Houtrotspecialist steken Henk De Meer van Timmer &
Onderhoudsbedrijf De Meer en
Gerry Breed van G. Breed Schildersbedrijf, beiden uit IJmuiden.
Beide bedrijven brengen succesvol hun vakkennis in op het gebied van de bestrijding van houtrot. De Houtrotspecialist pakt
grote en kleine projecten aan.
Bij houtrot hoeft echt niet altijd
een kozijn te worden vervangen. Het verwijderen van verrotte plekken en het deskundig
behandelen en opvullen van het
hout gebeurt met speciale producten. Behandeling van houtrot

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

is milieuvriendelijker dan vervanging van kozijnen en is kostenbesparend. Bij houtrotbehandeling wordt ook goed naar de oorzaak van de rot gekeken. Voor
houtrotbehandeling is productkennis een vereiste. De Houtrotspecialist heeft alle mogelijke certificaten in huis voor verschillende producten. Deze certificaten zijn in een aantal gevallen persoonsgebonden. Klanten
kunnen verzekerd zijn van een
goed advies en deskundige en
definitieve oplossing van houtrotproblemen.
Wie meer wil weten kan de artikelen nalezen op www.de-meer.
eu onder het kopje projecten en
dan bij vakbladen. Of bel Henk
de Meer: 0255-521190 of 0653587277.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Vrijwilligers gezocht
voor Bijna Thuis Huis

Cursus
borstvoeding

IJmuiden - Borstvoeding geven is een natuurlijk gevolg op
zwangerschap en bevalling. Een
goede voorbereiding helpt daarbij. La Leche League is een organisatie die zich, als Borstvoedingorganisatie LLL, inzet voor
het geven van informatie. Dit gebeurt onder meer door het geven
van cursussen. Binnenkort start
er een cursus van drie avonden in deze regio. Er wordt inzicht verstrekt over de werking
van borstvoeding, het oplossen
en voorkomen van problemen,
introductie van andere voeding
en de combinatie van borstvoeding en werk. Het is bedoeld
voor vrouwen, eventueel met
partner, die borstvoeding (willen
gaan) geven. De eerste cursus
wordt gegeven in IJmuiden en
vindt plaats op maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten
17,50 euro inclusief cursusmateriaal. Meer informatie en aanmelden: lll-kennemerland@lalecheleague.nl.

Rondrit
stoomtrein

Velsen - Wegens economische
redenen vervalt de stoomtreinritten van Corus excursie trein
op 31 mei en 28 juni. De eerstvolgende rit wordt gehouden op
zondag 26 juli. Informatie: telefoon 0251-498384. Zie ook www.
csy.nl

Orgelconcert
in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Woensdag 3 juni om
20.00 uur staat een orgelconcert
gepland in de Nieuwe Kerk aan
de Kanaalstraat in IJmuiden. De
toegang tot dit concert is gratis.
De avond zal verzorgd worden
door Sander van Marion. Sander
van Marion kreeg zijn muzikale
opleiding onder andere aan het
Koninklijk Conservatorium in ‘sGravenhage, waar Adriaan Engels zijn orgelleraar is geweest.
Regelmatig reist Sander van Marion voor het maken van orgeltournees of voor het maken van
een CD opname naar het buitenland.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 6 juni
wordt van 09.00 tot 16.00 uur een
gezellige rommelmarkt op het
Kennemerplein, tegenover de
Vomar gehouden. Voor informatie of het huren van een kraam:
0255-533233 of 023-5328585.

Piratenfeest
IJmuiden- Vrijdag 29 mei organiseert zwembad De Heerenduinen van 18.00 tot 21.00 uur een
disco piratenfeest (in plaats van
het Luilakzwemmen) voor de
jeugd tot en met 14 jaar. De toegang bedraagt 3,85 euro. Informatie: telefoon 0255-531888.

Sumoworstelen
bij de Kuba moskee
IJmuiden – Op 19 mei wordt in
Turkije de Jeugd en Sprotdag
gevierd. Ook is het een herdenkingsdag: op deze dag begon de
opstand tegen de bezetting na
de nederlaag van Turkije in de
Eerste Wereldoorlog. Bij de Kuba
moskee werd zondag de Jeugd
en Sportdag gehouden. Het was
druk op het grasveld, veel mensen genoten van een leuke middag.
Er was van alles te doen. Acht
meisjes staan te wachten tot het
startsein gegeven wordt. Twee
aan twee hebben ze zich in een
grote broek gehesen. Zo moeten
ze de overkant van het grasveld
zien te bereiken, wie er het eerste is heeft de vlag. Na het startsignaal krijgen twee duo’s aan
de overkant onenigheid over de
vlag. Ipek en Fatmanur hebben
daar volgens eigen zeggen recht
op. ,,Wij speelden eerlijk, wij liepen gewoon. Die andere meisjes
huppelden en dat mocht niet’’,

legt Ipek uit. De strijd blijft onbeslist, iedereen is winnaar. ,,Het
was moeilijk om samen in die
broek te lopen. Je moet goed
opletten dat je op hetzelfde moment gaat lopen, anders struikel
je’’, zegt Fatmanur.
Even later komen de sumoworstelaars in actie. Orhan en Teoman staan wat onwennig tegenover elkaar in de vreemde pakken, ze doen het voor het
eerst. Als Orhan zijn tegenstander vastpakt, roept iemand: ,,Dat
mag niet. Je mag je handen niet
gebruiken.’’
Orhan botst dan tegen Teoman
aan, die grote moeite heeft om
zich staande te houden. Even
later is hij gevloerd, met grote
moeite komt hij overeind. Even
later herhaalt Orhan het kunstje en hij is de winnaar. Teoman is
blij dat hij het pak uit mag trekken: ,,Wat had ik het warm. Het is
pittig, je beweegt moeilijk in dat
pak.’’ (Carla Zwart)

Rondje IJmond knoopt
sterke punten aan elkaar
IJmuiden – Mét de komst van
de watertaxi tussen de pieren
van IJmuiden doet een nieuw
fenomeen haar intrede: ‘Rondje IJmond’. Rondje IJmond wil
optimaal gebruik maken van de
nieuwe mogelijkheid om mensen
vanuit verschillende doelgroepen
de IJmond –in al haar veelzijdigheid- te laten ervaren.
Initiatiefnemer voor Rondje
IJmond is Wijk aan Zeeër Ton
Kroezen van Duinpark Paasdal,
die samen met Adriaan Jumelet van de IJmuidense Rondvaart
Maatschappij veel werk heeft
verzet om de watertaxi van de
grond te krijgen. Het begon allemaal met het idee dat als je eenmaal naar de overkant kunt varen, je dan meer dynamiek en
bezoekersstromen in het havengebied kunt bevorderen. Voorwaardelijk was de aanleg van
een getijdensteiger bij de Noordpier en nu deze op 8 mei officieel in gebruik is genomen, kan
Rondje IJmond van start gaan.
Het havengebied heeft een stoe-

re uitstraling en biedt vele aspecten die de moeite van een speciale tour waard zijn. Het loodswezen, de KNRM, het Visserijen Havenmuseum, de vuurtoren, de visafslag, het vissersmonument en dergelijke elementen
passeren de revue tijdens een
fietsroute en bieden een meerwaarde boven een tochtje op eigen gelegenheid. Ook het Forteiland kan bezocht worden voor
de ‘Fort Discovery’.
Rondje IJmond kan op tientallen
manieren worden ingevuld en
daardoor verschillende karakters
hebben voor verschillende doelgroepen. Van een culinair of cultureel karakter, tot een sportief
of avontuurlijk of vooral gezelligheidskarakter. Bij alle aanbieders
van recreatieve functies in IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Wijk aan Zee.
Kortom: programma’s met voor
elk wat wils. Voor informatie over
Rondje IJmond: Duinpark Paasdal aan de Hogeweg in Wijk aan
Zee of www.rondjeijmond.nl.

Santpoort-Noord - De vrijwilligers van het Bijna Thuis Huis
gingen laatst naar ‘Zien in het
donker’. Ervaren hoe het is om
als blinde of slechtziende geconfronteerd te worden met de
drukte en obstakels in het dagelijks leven.
Vertrouwen hebben, samenwerken was hier het sleutelwoord.
Dit sluit goed aan bij het werk
van de vrijwilligers in het Bijna
Thuis Huis. Achteraf is het woord
‘bijzonder’ veel gevallen en diep
respect voor de blinde of slechtziende medemens.
Bijzonder is ook het werk van
de vrijwilligers in het Bijna Thuis
Huis. Zij zetten zich twee maal
per week in voor de terminale

zieke mens, zowel bij de mensen thuis als in het Bijna Thuis
Huis. Dit werk vraagt veel, maar
geeft ook een hoop terug. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond zoekt nieuwe vrijwilligers. Er is geen speciale opleiding voor nodig of een verpleegkundige achtergrond.
Na een gesprek met coördinator
Annemiek de Winter volgt een
korte introductiecursus, daarna
wordt de nieuwe vrijwilliger ingewerkt door een ervaren vrijwilliger.
Wie dit mooie werk aanspreekt
en meer informatie wil, kan contact opnemen met Annemiek de
Winter via 023-5493214. Zie ook
www.bijnathuishuisvelsen.nl.

Zanguitvoering Kamabaro
Driehuis - Op tweede Pinksterdag zal projectkoor Kamabaro
onder leiding van Hinke Hillege
meerstemmige liederen uit de
Renaissance ten gehore brengen.
Dit gebeurt vanaf 15.00 uur in
de pastorietuin van de St. Engel-

munduskerk. Er is geen entree,
iedereen is van harte welkom.
Wie het niet prettig vindt om in
het gras te zitten of lang te staan,
doet er goed aan om een stoeltje
mee te nemen.
Bij slecht weer verhuist het koor
naar de kerk.

Met korting naar
de film ‘Gomorra’
IJmuiden - Dinsdag 2 en woensdag 3 juni wordt de film ‘Gomorra’ gedraaid in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden. De film start om 20.30
uur.
Een uiterst rauwe, vaak absurde film over de werkwijze van de
Napolitaanse maffia, de camorra.
Ter plekke opgenomen in de vervallen flatgebouwen van Scampia, een wijk in Noord-Napels,
volgt de kijker de lotgevallen
van de bewoners die proberen
te overleven. Het is de plek waar

Marco en Ciro opgroeien, waar
Pasquale zijn dagen slijt in een
naaiatelier, waar de oude geldloper Don Ciro voor zijn leven
vreest, waar ondernemer Franco illegaal giftig afval dumpt, en
waar de jonge Totò ervan droomt
om toegelaten te worden tot een
clan.
Virtuoos worden hun verhalen
door elkaar gevlecht.
Gebaseerd op het gelijknamige
boek van Roberto Saviano die
infiltreerde in de Napolitaanse
maffia.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘gomorra’ op 2 en 3 juni
2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Babylon en het Giuliani
Trio in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 29
mei om 20.15 uur zingt a-capella koor Babylon in ’t Mosterdzaadje een programma waarin vier eeuwen liefde bezongen
wordt. Van Renaissance tot en
met de Beatles. Het Amstelveense koor bestaat uit twaalf leden
en staat onder leiding van Frederic Voorn.
Het repertoire dat het koor in
hun 4-jarig bestaan hebben opgebouwd is veelzijdig. Uitgevoerd worden madrigalen van
Vlaamse en Engelse componisten uit de 17e eeuw, Duitse Romantiek, Franse chansons, Gershwin, Duke Ellington, de Bealtes
en Albert de Klerk. Ook staat er
een Surinaams en Iers volkslied
op het programma
Op tweede Pinksterdag (maandag 1 juni) om 15.00 uur is het
Giuliani Trio te gast in ’t Mosterdzaadje. Een trio met wel een

heel bijzondere bezetting: mandoline, gitaar en mandoloncello
(een heel grote mandoline met
de toonomvang van een cello).
Marina Eckhardt, mandoline,
Caroline van Koeveringe, mandolon en mandoloncello en Ron
Leendertse op gitaar. Zij hebben een programma samengesteld waarin de instrumenten
elkaar perfect aanvullen in dynamiek, klankkleur en toonbereik. Het trio speelt muziek van
1750 tot heden: Haydn, Signorelli, Baumann, Erik ’t Hart, Paganini, Giuliani, Anne Beck-Larsen
en Zambrano.
Zie ook www.giulianitrio.tk.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Geweldpleger
aangehouden

Smartlappenfestival
Velserbroek - In café Het Polderhuis werd afgelopen zaterdag het eerste smartlappenfestival georganiseerd.
Acht deelnemers zongen ieder twee smartlappen. Bekende
meezingers zoals kleine café aan
de haven, ik ben gelukkig zonder jou, droomland, ik heb eerbied voor jou grijze haren kwamen voorbij. Het smartlappenfestival werd georganiseerd door
Frans Looij, in samenwerking
met buurthuis De Veste en café het Polderhuis. Looij noemde het festival ‘een groot succes’.
De ruim honderd bezoekers waren allen voorzien van de liedteksten en daardoor werd er volop meegezongen. Het enthousiasme van de deelnemers en bezoekers zorgden voor een uitstekende sfeer. De deelnemers
werden beoordeeld door een
deskundige jury, bestaande uit
Martin Wittebrood, Hinke Hillege

en Gert-Jan Huijbens. Zij hadden vanaf de zijkant van het café goed zicht op de deelnemers.
Niet alleen op de zang werd gelet, ook de presentatie speelde
een rol in de beoordeling. Bezoekers van het smartlappenfestival zijn waren erg enthousiast.
De enthousiaste reacties van bezoekers en deelnemers hebben
Frans Looij doen beslissen dat
dit niet het laatste smartlappenfestival was.
Aan het eind van de avond werd
bekend gemaakt dat Elly Entius uit IJmuiden de winnaar van
het eerste Velserbroeker smartlappenfestival geworden is. Op
de tweede plaats eindigde Huib
Beuneman uit IJmuiden en derde werd Jans van Beelen uit
Haarlem. IJmuidenaar van Buuren ontving een aanmoedigingsprijs van de jury omdat hij twee
zelf gemaakte smartlappen ten
gehore bracht.

Villa Westend een jaar

Fietscrossers in actie
ze op een mooie tweede plaats.
Daarna was Claudia (13) aan de
beurt. Helaas waren in haar klasse te weinig meisjes aangemeld
om een A-Finale wedstrijd te
rechtvaardigen. Zodoende reed
ze alleen drie manches, die ze
alle drie op een derde plek wist
te eindigen.
Zondagmiddag moesten Sharon
en Robin weer rijden maar dan
op hun 20 inch fiets. Lang niet
iedereen doet dat aangezien het
zwaar en vermoeiend is om op
twee verschillende fietsen te rijden op een dag. Sharon kwam
als zevende over de streep en
Robin haalde de vijfde plaats.
Komend weekend rijden de Velsenaren een internationale wedstrijd in Dessel (België). Robin
heeft een eigen website waar alles op staat: www.robinvanderkolk.com.

Zomerbridge

Santpoort-Noord - Dit jaar begint de zomerbridge bij de Bridgevereniging Velsen al in juni.
Iedere dinsdagavond in juni, juli en augustus vanaf 19.30 uur.
Iedere liefhebber, van thuisbridger tot wedstrijdspeler is dan van
harte welkom. Er wordt gebriged
in gebouw Velserhooft in Santpoort–Noord, ingang Valckenhoeflaan. Kosten 2,50 euro per
persoon (inschrijving circa 15
minuten ervoor). Op de laatste
avond, 25 augustus, is er voor de
trouwe bezoekers een finale met
aantrekkelijke prijzen! Voor informatie: telefoonnummer 0235376390.

Controle
bromfietsers

Velserbroek - Zondag 17 mei bestond Villa Westend één jaar. Dat
werd met een groot aantal gasten gevierd. De West End Big Band
zorgde voor een swingende begeleiding van deze feestelijke dag. De
band bestaat uit 18 muzikanten en een zangeres en speelde spetterende swing van klassieke jazzstandards tot latin, funk en jazzrock.
Kortom, een gezellige middag met een mooi feest. ‘s Middags was er
voor de kinderen entertainment. (foto: Hans de Klerk)

Regio - Afgelopen weekend is
in Heiloo bij FCC de Boscrossers
de tweede wedstrijd gereden om
de Red Line Topcompetitie Fietscross. Claudia, Robin en Sharon
van der Kolk waren ook aanwezig aangezien zij licentie houders
van de club zijn.
Robin (18) beet zondagochtend
het spits af met zijn cruiser (24
inch) in de klasse 19-29 jaar en
wist in de manches een keer als
tweede en twee keer als eerste te finishen. In de halve finale
evenals de A-Finale kwam hij na
een goede start als eerste over
de finish.
Sharon (20) reed met haar cruiser in de Woman klasse. Zij reed
in de manches evenals de halve
finale elke keer naar een eerste
plaats.In haar A-Finale ging ze
niet zo goed van start maar door
goed door te trappen eindigde

Santpoort-Noord - Een 18-jarige jongen Velsen is afgelopen zondagavond op de Brederodeweg door twee mannen
in een opvallende rode Amerikaanse sportwagen klemgereden, mishandeld en beroofd
van zijn scooter. De politie heeft
een onderzoek ingesteld waaruit naar voren kwam dat de verdachten een 20-jarige Haarlemmer en een 21-jarige Velserbroeker waren. De verdachten zijn
aangehouden en ingesloten. Uit
de verhoren bleek dat de 21-jarige verdachte het slachtoffer zonder enige aanleiding had mishandeld. Hij heeft ook de scooter van het slachtoffer meegenomen. De 20-jarige Haarlemmer
was alleen de bestuurder van
de auto. De verdachte heeft op
9 mei op de Wüstelaan in Bloemendaal ook iemand zonder
aanleiding mishandeld. Voor beide zaken heeft de politie procesverbaal opgemaakt.

Franciscus naar finale
IJmuiden - Woensdag 20 mei
mochten de jongens van groep
6 van de Sint Franciscusschool
naar Uithoorn om daar de werkeenheidfinale te spelen van het
schoolvoetbal. Natuurlijk namen
zij veel publiek mee.
Het is natuurlijk al een hele prestatie om daar te staan, na schoolvoetbalkampioen van Velsen te
zijn en ook nog eerste bij de regiofinales. Voor de Franciscusschool ook heel bijzonder, want
het was 17 jaar geleden dat er
een team zo ver was gekomen.
De jongens moesten drie poulewedstrijden spelen, waarvan

ze de eerste met 3-0 wonnen,
de volgende net met 2-1 verloren en de laatste met 1-0 wonnen. Door dit mooie resultaat
werden ze tweede van de poule
en mochten toen nog kruisfinales spelen. Die wedstrijd was erg
spannend, maar wonnen de jongens ook met 1-0. Ze moesten
toen spelen voor de eerste en
tweede plaats, maar verloren deze wedstrijd met 4-1. De jongens
zijn heel erg blij met hun tweede plaats en hebben er weer een
mooie beker bij. Ze zijn tevens
door naar de volgende ronde in
Nieuwegein op 6 juni.

Santpoort-Noord - Eerder deze week hebben politiemedewerkers op de Vlietweg in Santpoort-Noord, nabij de McDonalds, een technische bromfietscontrole uitgevoerd. Met behulp van de rollertestbank zijn
64 bromfietsen gecontroleerd.
Dertien bestuurders kregen een
bekeuring omdat de constructiesnelheid te hoog was. Verder
kregen vijf bestuurders een bekeuring omdat zijn geen bromfietsrijbewijs hadden en nog een
bestuurder omdat zijn bromfiets
een gladde band had.

Rijbewijzen
ingevorderd
Velserbroek - Zaterdag, tijdens
snelheidscontroles op de Rijksweg in Velserbroek en SantpoortNoord, zijn van vier bestuurders
de rijbewijzen ingevorderd vanwege de hoge overschrijding. Zij
reden 156, 158, 161 en 186 kilometer per uur waar 100 kilometer is toegestaan.
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Problemen in de
opening bij Kijk Uit
IJmuiden - Op de één na laatste
speelavond van het seizoen van
schaakclub Kijk Uit kwamen diverse schakers niet ongeschonden door de opening.
Andries Kouthoofd liet al snel
een stuk slaan door Johan van
Velthuijsen. Johan, net terug uit
Turkije waar hij na eigen zeggen
diverse potjes schaak had gespeeld, speelde daarna als een
ware schaakroutinier naar winst.
René Koens verslikte zich in de
Russische opening, Sjef Rosier
maakte er dankbaar gebruik van.
De niet gerokeerde koning van
René werd stevig onder vuur genomen en René verloor het ene
na het andere stuk. Winst voor
Sjef.
Peter Groeneweg verzuchtte in
zijn partij tegen Kees Giesberts
dat er geen stuk van hem goed
stond. Kees kreeg hierdoor alle
ruimte en greep de overwinning.

Dirk Geels en Peter Stekelenburg maakten er een curieus
potje van. Dirk kwam twee pionnen voor en dacht ‘laat ik eens
wat proberen’. Dat verliep desastreus.
Met uiteindelijk drie pionnen
achterstand herpakte Dirk zich
en zette Peter toch nog mat.
Dick Wijker en Ingmar Visser
proberen altijd zo snel mogelijk
tegen elkaar te spelen, en dat
gaat nog weleens gepaard met
onzorgvuldigheid. Beiden blunderden een stuk weg en na een
klein uurtje spelen berustten zij
in remise.
Dan waren er nog drie partijen
waarbij de volle drie en half uur
werd geschaakt. Bij Paul Koper
en Patrick de Koning ging Paul
wat al te enthousiast in de aanval.
Paul verloor een pion en Patrick
kon zijn ‘egel’ schaak ten volle uitvoeren. Hoe Paul ook aanviel, Patrick gaf geen krimp en
murw gespeeld verloor Paul ook
nog een tweede pion en gaf wijselijk op.
Özden Tuna en Andries Visser
speelden de Najdorf variant met
Le3 en g4. Dit liep niet zoals gewenst voor Özden en Andries
kreeg een mooie aanval. Hij verzuimde het echter af te maken.
In een toreneindspel met een pionnetje meer voor Andries en in
tijdnood werd tot remise besloten.
Ook André Kunst en Jan Geus
kwamen remise overeen. André
had een pionnetje meer, maar de
twee overgebleven lopers op het
bord hadden niet dezelfde kleur.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Klootschietjournaal

Meisjes Beekvliet naar
finale schoolvoetbal
Velserbroek - De meiden van
groep 5/6 van de Beekvlietschool
uit Velserbroek hebben bij het
districts schoolvoetbal een prestatie van formaat geleverd. Nadat
zij op 23 april het schoolvoetbalkampioenschap van Velsen behaalden, mochten zij hun krachten meten om het kampioenschap van district West 1. Op 13
mei werd dit behaald door een
overwinning op de Meerbrugschool uit Zwanenburg. De uitnodiging van de KNVB om voor

de finale van het district West
1 centraal uit te komen, werd
met beide handen aangepakt.
Woensdag 20 mei werd deze finale in Uithoorn gespeeld. Naast
regio Haarlem deden ook Amsterdam, Amstelland en Almere mee. Door vier overtuigende
overwinningen met respectievelijk 6-0, 6-0, 3-0 en 4-0, mag de
Beekvliet zich nu kampioen District West 1 centraal noemen. De
meiden op 6 juni de volgende finalepoule in Nieuwegein.

Rugbytoernooi
Smugglers groot succes

Hockeyers Bloemendaal
weer landskampioen
Regio - De hockeyers van Bloemendaal zijn voor de vierde keer op
rij kampioen van Nederland geworden. De oranjehemden wonnen
het derde finaleduel in de verlenging met 1-0 van Amsterdam. Ronald Brouwer was de gevierde man. Na uitstekend voorwerk van
Dwyer en Garza tikte de international de golden goal achter doelman Klaas Veering. Een dag eerder had Amsterdam nog een derde duel afgedwongen dankzij drie rake strafcorners van Teake Teakema (2-3). De duels werden bezocht door circa 6500 mensen. (foto: Michel van Bergen)

Velserbroek - Afgelopen zondag namen er acht teams deel
aan het rugby vriendentoernooi
van de Smugglers. Maar voordat de volwassenen hun kunsten vertoonde speelden maarliefst elf kinderen Kwallenballen. Kwallenballen is in het oosten van het land een populaire sport. In een onderlinge wedstrijd moesten de kinderen en
zak met zand bij de tegenstander
in een cementemmer met water
gooien, waarbij de rugbyregels
worden gehanteerd. Met venijnige gezichten werd er driftig om
de zandzak gestreden. Ja en dat
je dan nat wordt in de volle zon
zorgt alleen maar voor de grootste pret. Na afloop werden er boven een vuurtje broodjes gebakken onder het genot van een beker limonade. ’s Middags was
het de beurt aan de volwassen
om zich in het zweet te werken.

In de volle zon streden drie damesteams, één mix team en vier
herenteams om de eer. Uiteindelijke winnaar werd Norma Vloeibaar. De door Skipwebmedia gesponsorde t-shirts bleven bijna
allemaal heel, maar door sommige tackles werd de rekbaarheid van de t-shirts dusdanig
op de proef gesteld, dat er flinke scheuren in kwamen. Dit had
geen enkele invloed op de goede stemming. Iedereen genoot
zichtbaar van het spelletje. En de
prijsuitreiking was een formaliteit want ook zonder de prijzen
was iedereen tevreden geweest.
Om 16.00 uur werd de goede
sfeer voortgezet onder de bezielende begeleiding van Sponk.
Terwijl de barbecue werd ontstoken, het vlees gebakken en
de biertjes werden getapt klonken de klassiekers over het terras aan De Broeklanden.

Velsen-Zuid - Veertien leden van sportvereniging Full
Speed afd: Klootschieten, zochten zatredag het clubhuis op.
Twee teams van 3 en twee van
4 kwamen uit de loting te voorschijn. Komend weekend is de
laatste wedstrijd van het seizoen, dan wordt ook bekend gemaakt wie kampioen is geworden. s’ Avonds is er de barbecue,
dus op zaterdag 30 mei om 18.00
uur. Team 3 met Ton, Dirk en Jan
St. werd eerste op het normale
parcours met 68 schoten en 36
meter. Team 1 met Cees, Bertie
en Bianca werd tweede met 82–
4. Team 4 met Elly, Harm, Randy en Nico werd derde met. 87–
22. Team 2 met Joke, Jannie, Lia
en Jan Sch. werd vierde met 97–
13. In de agenda staat voor zondag 31 mei 14.00/14.30 uur (eerste Pinksterdag) een begeleiding. Voor info bel Nico Prins via
0255–518648 of Dirk Sieraad via
0255–515602 of kijk op website
www.svfullspeed.nl

RKVV Velsen in
nacompetitie

Driehuis - Voor een plaats in
de 2e klasse zondag is de RKVV Velsen nog altijd in competitie. Na eerst Vrone uit St. Pancras te hebben uitgeschakeld,
komt het team uit Driehuis nu
uit tegen het Helderse WGW. Afgelopen zondag werd onfortuinlijk verloren met 1-0 in de marinestad. Ondanks het betere van
het spel en vele kansen lukte het
niet te scoren. Zoals zo vaak in
het voetbal valt dan het doelpunt aan de andere kant. Vlak
voor rust ontsnapte de ijzersterke spits van WGW aan de aandacht van de mandekkers van
Velsen, hij draaide zich prima
vrij en scoorde in de verre hoek.
Voor de rest van de partij (en ook
daarvoor) kreeg hij geen kans
tegen de mandekkers Maurice Thijssen en Erwin Hoogzaad.
De aanvallers van Velsen warenminder gelukkig. Ondanks dat
er drie maal alleen een speler
alleen voor de keeper opdook,
wisten zij niet tot scoren te komen. Het weer massaal meegekomen trouwe publiek dat de
reis van had afgelegd kon dus
niet juichen. De marge is echter
niet onoverkomelijk en dat betekent dat het donderdag 28 mei
een spannende pot voetbal op
zal leveren. De wedstrijd wordt
gespeeld op sprotpark Driehuis
om 19.15 uur.

Mishandeling
IJmuiden - Op de Kennemerlaan heeft de politie vorige week
woensdag om 23.45 uur een man
aangehouden. Hij zou in de Rijpstraat iemand hebben mishandeld. Dit bleek te gaan om een
42-jarige Duitse man. De verdachte is overgebracht naar het
bureau. De aanleiding van de
mishandeling is onduidelijk.
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‘Hangen is
prima, maar
ruim wel je
rommel op’

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
De LGV is niet gerust op het
voorstel dat Multi Vastgoed aan
het college heeft gedaan om het
winkelcentrum van IJmuiden te
versterken door middel van een
koopgoot.
Al ruim voor dit voorstel heeft
de LGV een compleet plan voor
een nieuw winkelcentrum naar
buiten gebracht. Het Velserduinplein zou op aantrekkelijke wijze ingevuld kunnen worden met winkels, met daarop
woningen. De weekmarkt zou
in dit plan moeten terugkeren
naar het Marktplein, waar deze markt ook thuis hoort. Op
het Marktplein zouden enkele horecabedrijven moeten komen met windluwe terrassen in
de zon. De winkels aan de Lange Nieuwstraat zouden een opknapbeurt dienen te krijgen.
Verder zou onder beide pleinen
een parkeergarage gebouwd
kunnen worden waardoor de
verkeersafwikkeling naar de
Kennemerlaan en Wijk aan Zeeërweg optimaal zou zijn.
Helaas werd op het plan van
de LGV niet ingegaan, met uitzondering van de keuze van de
westelijke variant, overeenkomstig ons voorstel. In dit plan was
er geen sprake van afbraak van
betaalbare en gewilde woningen.
Uiteindelijk bleven er vier partijen over waaruit het college een
keuze diende te maken. Opmerkelijk was dat in geen van de
plannen noch het Marktplein

en het Velserduinplein aan bod
kwamen. Heel merkwaardig! Het
college koos uiteindelijk voor
Multi Vastgoed met de koopgoot. Zowel raad, als bewoners
en winkeliers hadden geen invloed op deze keuze. Waar is de
democratie gebleven?
Wethouder Korf heeft diverse malen betoogd dat Velsen
wel de noodzakelijke infrastructuur voor haar rekening neemt,
maar dat het geïnvesteerde bedrag volledig terugbetaald moet
worden door Multi Vastgoed. De
LGV heeft hier over grote twijfels en niemand weet wat de infrastructuur gaat kosten. De
LGV denkt dat uiteindelijk de
burgers/ondernemers deze kosten moeten gaan betalen.
De LGV wil later niet afgerekend
worden door blindelings achter een niet onderbouwd plan te
gaan staan.
Om antwoord op onze vele vragen te krijgen moet eerst het
college een intentieverklaring
tekenen met Multi Vastgoed
voordat begonnen kan worden
met de verdere uitwerking van
dit plan. De LGV is hier schoorvoetend mee akkoord gegaan.
Als de beantwoording van de
vragen, naar de mening van de
LGV, een negatieve uitkomst
doet vermoeden zal de LGV
niet instemmen dat het college
een realisatieovereenkomst met
Multi Vastgoed afsluit.
Leo Kwant, steunfractielid LGV

Veel animo voor gratis
Energie Prestatie Advies
IJmuiden - De Energie Prestatie Actie in de Bomenbuurt
en Vogelbuurt in IJmuiden is
een groot succes. Op de informatiebijeenkomst in de
Burgerzaal waren maandagavond veertig geïnteresseerde woningeigenaren aanwezig. Meer dan 90 procent
heeft al laten weten dat zij
graag in aanmerking wil komen voor een gratis Energie
Prestatie Advies (EPA). Er zijn
100 EPA’s beschikbaar.
De Energie Prestatie Actie komt
voort uit het Milieubeleidsplan
2008-2012 van de gemeente Velsen en de Milieudienst IJmond.
Het belangrijkste doel is om een
forse besparing van de energiekosten en een vermindering van
de CO2-uitstoot te realiseren.
Rabobank Velsen en Omstreken
is de samenwerking aangegaan
omdat de doelstellingen van de
gemeente goed aansluiten bij de
uitgangspunten van de bank, die
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en een deel van
haar winst laat terugvloeien in de
maatschappij.
De bezoekers van de informatiebijeenkomst werden welkom geheten door milieuwethouder Karel Ockeloen. ,,De afgelopen jaren zijn we overspoeld met energiebesparende maatregelen. We
hebben allemaal tochtstrips geplakt, maar nu zijn we er een
beetje moe van geworden. Toch
loont het de moeite om te bekijken hoeveel u kunt besparen op
uw energiekosten, zeker nu de
economische omstandigheden
wat minder zijn. Met dit project
willen wij u graag een duwtje in
de rug geven.’’
Woningeigenaren die zich aanmelden voor een Energie Prestatie Advies krijgen bezoek aan
huis van een erkende energieregisseur.
onderzoekt
welke
Geen Die
krant
gehad?
maatregelen er genomen kunnen worden om kosten te be-
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Velsen-Zuid - Afgelopen weekeind zijn de spelers en begeleiders van VV IJmuiden E1 afgereisd naar Landgraaf om deel
te nemen aan de internationale
Strijthagen Cup. Het toernooi begon met een overtuigende overNieuws
voor (7-0),
winning
tegen Schoten
dedoor
schoter?
gevolgd
twee gelijke spelen en nog een overwinning. Ze
waren groepswinnaar en werden
ingedeeld in de kampioenspoule
op zondag. Deze was zeer spectaculair. Tegen twee hoofdklassers en een zeer goede Duitse ploeg werd weer niet verloren. De ploeg kwam echter twee

info@deschoter.nl

doelpunten tekort voor het kampioenschap. Ze werden tweede. Dit betekent dat het een hele
goede ploeg is met zeer veel talent. Als klap op de vuurpijl werden ze ook nog eens uitgeroepen
tot leukste groep van het toernooi. Deze prijs is te danken aan
iedereen die iets met deze groep
de maken had, dus ook aan de
supporters. Tot grootste talent
werd Melle Springer uitgeroepen (volgend jaar AZ). Het was
een mooi weekeinde voor Ouint,
Jesse, Mike, Jurre, Ben, Jeffrey,
Luuk, Donny, Melle en Frans en
Richard.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl
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sparen. ,,Het is ons doel om minstens twee stappen te klimmen
op de ladder van het Energielabel’’, aldus Michel van Schaik
van de firma Energieregisseur.
Huizenbezitters zijn tegenwoordig verplicht om een Energielabel, dat tien jaar geldig is, te
overleggen als zij hun woning
willen verkopen of verhuren.
Het opstellen van het maatwerkadvies duurt ongeveer drie weken. Daarna volgt een adviesgesprek op het kantoor Plein 1945
van Rabobank Velsen en Omstreken. Energiebesparende maatregelen die uit de bus kunnen rollen, zijn onder andere hr-glas,
dakisolatie en ‘slimme’ thermostaten. Maatregelen die op jaarbasis een besparing van enkele honderden of zelfs duizenden
euro’s kunnen opleveren.
Als partner van de Energie Prestatie Actie wil Rabobank Velsen
en Omstreken graag een rol spelen in de financiering die nodig is
voor het uitvoeren van de energiebesparende
maatregelen,
maar het is uiteraard niet verplicht om met de bank in zee te
gaan. Wethouder Ockeloen: ,,Na
het opstellen van de EPA kunt u
in alle rust keuzes maken. U kunt
zelf bepalen welke maatregelen
u wilt uitvoeren en hoe u dit wilt
financieren.’’ Franca van Winkel,
directievoorzitter van Rabobank
Velsen en Omstreken, sloot zich
daarbij aan. ,,Natuurlijk denken
wij u het beste aanbod te kunnen doen als u uw hypotheek
wilt oversluiten of een financiering wilt aangaan, maar wij willen u niets opdringen. Net als
voor de gemeente is voor ons
het belangrijkste dat u ontdekt
wat er in uw situatie aan besparingen te realiseren valt.’’
Huizenbezitters in de Bomenbuurt en Vogelbuurt kunnen zich
nog tot uiterlijk 1 juli aanmelden
voor een EPA. Na 100 aanmeldingen is de koek op. Meer informatie is te vinden op www.rabobank.nl/velsen.

De Mel

De lBruei
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Het mooie weer van de laatste tijd lokt veel jongeren naar
speelpleintjes toe, vooral in de
vroege avond tot middernacht.
Zij komen daar tezamen om gezellig te kletsen, te hangen en
regelmatig ook om vast ‘in te
drinken’.
Op zich geen bezwaar tegen,
moeten zij weten. Alleen, de
flesjes zijn van glas en worden na afloop niet meegenomen, zoals ook de rest van de
troep na zo’n avondje achterblijft. De volgende ochtend ligt
het speelpleintje, ik heb het over
het speelpleintje Wieringeraak/
Lemsteraak in Velserbroek, bezaaid met al dan niet kapot glas.
Levensgevaarlijk voor de doelgroep van het speelplein: jonge
kinderen.
Ik wil niet roepen: ‘Dat deden
wij vroeger niet’, want wij deden
weer andere dingen die onze
ouders niet goedkeurden. Maar
is het teveel gevraagd als er rekening wordt gehouden met de
kleine kinderen, de mogelijke
broertjes, zusjes van deze jongeren? Neem je troep mee, of
gebruik blikjes, veel minder gevaarlijk!
Voor bovengenoemd speelplein
heb ik nog wel enkele suggesties die het samenleven kunnen
verbeteren:
De jongeren nemen hun eigen troep weer mee naar huis
of gooien het in de prullenbak.
De gemeente plaatst een extra prullenbak voor hun troep
of leegt de bestaande prullenbak vaker want hij zit bijna altijd vol. Basisschool De Rozenbeek ‘adopteert’ het plein. Zij
maken elke schooldag van 10.00
tot 11.30 en ’s middags met een
groot aantal klassen gebruik van
het speelplein. Door het plein te
adopteren worden de hangjongeren van de toekomst zich bewust van de gevaren van rondslingerend vuil. Misschien een
leuk schoolproject? (Het zijn zeker niet alleen de oud-leerlingen van deze school, maar deze school gebruikt wel elke dag
het pleintje en je moet ergens
beginnen).
De wijkagent of zijn/haar collegae komen ook ’s avonds eens
langs het pleintje om zich op
de hoogte te houden van de situatie
De omringende bewoners en de
jongeren gaan op een respectvolle manier met elkaar om zodat communicatie mogelijk blijft.
Jongeren: hang lekker rond
maar houd rekening met de omwonenden. Omwonenden: laat
de jongeren lekker hangen, ze
moeten ergens heen, maar blijf
de jongeren wel aanspreken als
hun gedrag onacceptabel is.
Karin van Kaam, Velserbroek
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Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Volgende week verkiezingen
voor het Europees Parlement
Op donderdag 4 juni 2009 kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezing
van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het stemmen zal
niet meer gebeuren met stemmachines, maar met een stembiljet.
Stempas én Identiteitsbewijs.
Om overal in Velsen te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. Zonder deze stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan
kunt u, uiterlijk op dinsdag 2 juni 2009, een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Mocht u alsnog uw
‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee
niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen
naast uw stempas ook een
geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Waar kunt u stemmen?
U mag met een stempas overal binnen de
gemeente mag stemmen en bent dus niet
verplicht om in het stemlokaal wat op uw
stempas vermeld staat te stemmen. Alle
stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden en zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Op www.velsen.nl vindt u de lijst van alle
stemlokalen in de gemeente Velsen.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen.
Als u zelf niet in de gelegenheid bent om
uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen om
namens u uw stem uit te brengen. Op de
achterzijde van uw stempas kunt u de
naam invullen van degene (gemachtigde)
die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Velsen woont
en ook een stempas heeft ontvangen. Van
belang is wel dat de gemachtigde niet
meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en
de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.
Kiezerspas: u wilt gaan
stemmen in een andere gemeente binnen
Nederland.
U kunt ook in een andere gemeente stemmen. Daarvoor heeft u
een kiezerspas nodig. Bij de afdeling Burgerzaken kan uw stempas omgezet worden in een kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk 2 juni 2009.
Voor meer informatie over de Stem- en
Kiezerspas kunt u terecht bij het Stadhuis,
afdeling Burgerzaken, uitsluitend op afspraak (via 0255-567323) op werkdagen
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Zie
ook www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.

Stadhuis maandag gesloten
In verband met Pinksteren is het Stadhuis gesloten op maandag 1 juni 2009.

Eerste paal Stadspark
Op woensdagmiddag 20 mei 2009
is de symbolische eerste paal geslagen van de derde fase van het project Stadspark IJmuiden. Deze fase van het project werd eerder al als
uniek bestempeld. Nooit eerder is er
in deze gemeente een project gerealiseerd met onderwijs en wonen onder één dak.
Eerste paal
In de namiddag werden onder andere de kopers van de appartementen, het
schoolbestuur en de kinderen van basisschool Het Kompas ontvangen op de
bouwplaats aan de Grahamstraat. Na de
speeches van de heer Wessels, directeur
Dura Vermeer Vastgoed, mevrouw Baerveldt, wethouder onderwijs gemeente
Velsen en de heer Baggen, directeur basisschool Het Kompas, brachten de aanwezige schoolkinderen hun schoollied
luidkeels ten gehore. Vervolgens werd de

symbolische eerste paal op geheel traditionele wijze door middel van een OudHollandse heistelling geslagen.
Uniek
Het samengaan van wonen en onderwijs
in één gebouw maakt dit project uniek.
Op zowel de begane grond als de eerste verdieping zal basisschool Het Kompas haar intrek nemen. Vanaf de tweede
tot en met de vijfde verdieping zullen in
totaal 32 driekamer appartementen met
balkon gerealiseerd worden. De appartementen hebben gretig aftrek gevonden,
met name bij starters. Zo gretig zelfs dat,
vóór de eerste paal, alle appartementen
verkocht zijn.
Het totale project Stadspark IJmuiden bestaat uit in totaal 203 woningen, een huisartsenpraktijk en de basisschool. Dit alles verdeeld over vijf fasen. De eerste en
tweede fase zijn al opgeleverd.

Informatie-/inspraakavond
Kruidbergerweg en omgeving Proef met wijkspreekuren
Sociale Zaken gaat stoppen
Op dinsdag 16 juni 2009 organiseert de
gemeente Velsen een informatie-/inspraakavond over de rioolvervanging aan
de Kuidbergerweg, Hyacintenstraat en
een gedeelte van de Kerkweg. Deze avond
vindt plaats in dorpshuis Het Terras aan de
Roos en Beeklaan 2 in Santpoort-Noord en
duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De avond begint met een informeel gedeelte waarin een toelichting wordt gegeven op de voorgenomen plannen. U heeft
dan ook de gelegenheid tot het stellen van
vragen. Na de pauze volgt het formele gedeelte, waarin u de gelegenheid heeft formeel te reageren. Ook bestaat de mogelijkheid schriftelijk te reageren.
Informatie over het voorstel staat in het
inspraakdocument en de ontwerptekening, die tijdens de inspraakperiode, van
28 mei tot en met 25 juni, te vinden zijn op
www.velsen.nl onder het kopje nieuws –

werk aan de weg. Deze documenten liggen ook ter inzage bij de receptie van het
Stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden (geopend op maandag tot en met vrijdag
van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur), Dorpshuis Het Terras en de centrale bibliotheek
IJmuiden, Dudokplein 16 (geopend op
maandag, woensdag en vrijdag van 12.00
uur tot 20.00 uur, dinsdag en donderdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag
van 11.00 uur tot 15.00 uur).
Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouder, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Mondelinge reacties kunnen
worden gegeven tijdens de informatie-/inspraakavond op 16 juni 2009. Zowel van
de mondelinge als van de schriftelijke reacties wordt verslag gedaan. Daarna vindt
nadere besluitvorming plaats.

Gedurende een jaar heeft de afdeling Sociale Zaken een wekelijks
spreekuur gehouden in wijkcentrum
Zeewijkplein, De Hofstede, De Moerberg en Watervliet.
Het doel was om het voor de inwoners
simpeler te maken informatie te krijgen
over de mogelijkheden van de (bijzondere) bijstand en de andere vormen ondersteuning aan de minima. De belangstelling voor deze spreekuren bleef ver achter bij de verwachting. Daarom is besloten er per 1 juni 2009 mee te stoppen.
Voor informatie over en voor het aanvragen van bijzondere bijstand kunt u natuurlijk wel gewoon terecht in het Stad-

huis, Dudokplein 1, IJmuiden. Dagelijks is
er een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00
uur. U hoeft geen afspraak te maken.
Telefonische informatie krijgt u via het algemene nummer van de gemeente, 0255567200. U vindt ook veel informatie op de
website van de gemeente Velsen. Ga naar
www.velsen.nl, ga naar digitaal loket en
kies voor het thema werk en inkomen.
Ook bij de Formulierenbrigade kunt u terecht voor informatie. Bovendien kan men
u helpen met het invullen van formulieren. Het adres is Rijnstraat 2, IJmuiden en
u kunt tussen 9.00 en 12.00 uur een afspraak maken via telefoonnummer 0255533885.
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Speciale Dance Valley acties
Op 11 juli 2009 wordt Dance Valley voor de vijftiende keer gehouden
in recreatiegebied Spaarnwoude. Tijdens deze vijftien jaar is er een goede samenwerking tussen organisator UDC en de gemeente Velsen gegroeid.
De betrokkenheid van de gemeente Velsen bij Dance Valley zal dit jaar extra
zichtbaar zijn dankzij hun aanwezigheid
op het Dance Valley
terrein. Bovendien heeft
UDC ook actie opgezet
om de lokale middenstand meer bij het festival te betrekken. De
speciale acties die zijn
opgezet rond Dance
Valley zijn dit jaar:
IJmuiden aan Zee nagebouwd op Dance
Valley.
Dit
jaar
wordt
IJmuiden aan Zee in het klein nagebouwd
op het Dance Valley terrein, inclusief water, strandhuisjes, cocktails en alle zaken
die zo typerend zijn voor IJmuiden aan
Zee. Bovendien zal kiteparadise Het Coraaltje aanwezig zijn om te laten zien wat
er allemaal mogelijk is voor wind- en watersport in IJmuiden aan Zee.
Dance Valley krasloten.
UDC zal samen met het MKB Velsen en

Horeca Nederland, afdeling Velsen, via
ongeveer 25.000 krasloten 50 tickets voor
Dance Valley verloten. Deze Dance Valley krasloten zijn alleen te vinden bij de
lokale winkeliers in de gemeente Velsen.
Verwacht wordt dat er meer dan 50 winkels en een aantal horecazaken meedoen
aan deze actie. Bij besteding van 15 euro of meer ontvangt de klant een speciaal kraslot waarmee een gratis ticket voor
Dance Valley te winnen is. Vorig jaar werd
de Dance Valley kraslotenactie voor het eerst
gehouden en het bleek
een groot succes. De
actie werd zowel door
de winkeliers als de
klanten
enthousiast
ontvangen.
Dance Valley V.I.P.
actie.
UDC organiseert dit
jaar wederom een speciale wedstrijd waarbij
een volledig verzorgd Dance Valley arrangement wordt weggegeven inclusief twee
overnachtingen in het IJmuiden Seaport
Beach Holiday Inn Hotel in IJmuiden aan
Zee en vervoer van en naar het festival in
een luxe limousine. Deze speciale actie,
in samenwerking met o.a. Action Sports
en Holiday Inn, zal o.a. via Hyves uitgezet
worden. Aan deze actie vorig jaar deden
zo’n 36.000 mensen mee door hun Hyvespagina te ‘pimpen’ in Dance Valley stijl.

Die verdient een lintje!
Kent u Velsenaren die voor een onderscheiding in aanmerking komen? Mensen die een lintje verdienen? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden.
Want overal in Nederland zetten mensen
zich in voor vele doelen. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Deze mensen kunnen ook in aanmerking
komen voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere
verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze
daarvoor wel eerst worden
voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen!
Hoe dan? Iedereen kan iemand anders voorstellen
voor een lintje. Het is verstandig om eerst contact op
te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van
de kandidaat. De ambtenaar
die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Zie
contactgegevens onderaan dit artikel.
Wanneer krijgt iemand een lintje? Om
voor een Koninklijke Onderscheiding in
aanmerking te komen, moet sprake zijn
van bijzondere verdiensten voor de sa-

menleving. Denk aan de vele vrijwilligers
die actief zijn binnen allerlei organisaties
op sociaal-maatschappelijk gebied. Ook
iemand die in zijn of haar werk bijzondere
prestaties levert kan worden onderscheiden. Dergelijke verdiensten moeten echter veel groter zijn dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie mag
worden verwacht. Het gaat dan dus om
de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Men moet wel gedurende lange tijd op meerdere gebieden hebben gepresteerd. Verder mogen
de verdiensten niet alleen
belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of
instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De
samenleving moet er ook
duidelijk baat bij hebben.
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Marketing en promotie

Wat doet gemeente om
het toerisme te promoten?
De gemeente Velsen heeft zowel de
inwoners als de toeristen en recreanten veel te bieden. We hebben één
van de breedste stranden aan de kust,
prachtige natuurgebieden, een dynamisch havengebied met sluizen, pieren en cruisevaart en nog veel meer.
Maar hoe zorgt de gemeente Velsen er nu voor dat de toeristen en
recreanten ons mooie gebied weten te vinden? Sinds 2,5 jaar werkt
de gemeente voor de marketing en
promotie van de gemeente Velsen/
IJmuiden aan Zee samen met Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB). De promotie richt zich voornamelijk op inwoners en toeristen in de regio groot-Amsterdam. Hier is bewust
voor gekozen omdat in dit gebied de
meeste kansen liggen om dagtoeristen naar onze gemeente te trekken,
Hoe wordt Velsen/IJmuiden aan
Zee in de markt gezet? In 2007 lag
de nadruk nog sterk op het promoten
van IJmuiden aan Zee als familiebadplaats. Vanaf 2008 is via het themajaar Verrassend Velsen de aandacht
wat meer verschoven naar de hele gemeente Velsen. Met de thema’s wind
en watersport, actief & sportief, strand
en zee, havens en sluizen en historisch erfgoed is Velsen/IJmuiden aan
Zee gepromoot. Vooral door de groei
van de wind en watersport in Velsen/
IJmuiden aan Zee is de nadruk steeds
meer komen te liggen op het sportieve
en ruige karakter van de gemeente.
Welke middelen worden er voor ingezet? Jaarlijks wordt er een wervende en informatieve folder ontwikkeld
en verspreid in een gebied van 40 km

rondom Amsterdam. Daarnaast wordt
de landelijke en regionale pers geinformeerd met nieuwsbrieven, persberichten en persbezoeken. Verder is
internet (www.ijmuidenaanzee.nl en
www.toerismevelsen.nl) een belangrijk middel om toeristen en recreanten te informeren. Beide sites voorzien duidelijk in een behoefte: in 2008
bezochten in totaal bijna 50.000 mensen deze sites. Omdat een deel van de
bezoekers nog steeds hecht aan een
persoonlijk advies is bij de centrale bibliotheek in IJmuiden een VVV Agentschap gevestigd. In 2008 bezochten in
totaal 1.000 mensen het agentschap.
Wat is er bereikt met de marketing
en promotieactiviteiten? Uit onderzoeksgegevens blijkt dat er procentueel gezien meer bezoekers uit de regio
Amsterdam de stranden van Velsen
bezoeken. Vooral naar strand Noordpier komen veel bezoekers uit deze regio.
Nieuwe kansen en hoe nu verder?
Om goed in te kunnen spelen op de
ontwikkelingen is het noodzakelijk om
samen met ondernemers en inwoners,
als ambassadeurs van de gemeente,
uit te dragen wat Velsen uniek maakt
Door de recessie stellen toeristen hun
vakantie of dagtrip steeds meer uit. Er
is daarom een extra zetje nodig om ze
over te halen de gemeente te bezoeken. Bijvoorbeeld door een bezoek te
brengen aan de vele evenementen die
in deze gemeente worden georganiseerd. In 2009 worden de evenementen met een regionale uitstraling daarom nog meer ingezet voor de marketing en promotie.

Prachtig rapportcijfer
voor Milieudienst IJmond

Meer informatie? Voor
meer informatie kunt u
contact opnemen met de
afdeling
Communicatie/
Kabinetszaken 0255-567200. Ook kunt u
de gratis folder ‘ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet weten over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding.

De Milieudienst IJmond is op 1
januari 1999 van start gegaan. Over de jaren 1999-2004 verrichtte advies- en ingenieursbureau DHV destijds een onderzoek naar wat de milieudienst vanaf haar
oprichting heeft bereikt. Op 31 december
2008 bestond de milieudienst 10 jaar. Accountants- en adviesorganisatie KPMG
was gevraagd om te onderzoeken of de
ingezette lijn zoals uit de evaluatie over
de jaren 1999 - 2004 naar voren kwam, is
doorgetrokken en of de ingeslagen weg
kan worden vervolgd.

Schriftelijke voorstellen ten behoeve van
de lintjesregen 2010 kunnen ingediend
worden tot uiterlijk 1 september 2009.

KPMG komt tot de conclusie dat de milieudienst efficiënt opereert. De totale prijs van dienstverlening voor de ge-

meenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen is ten opzichte van 2005 nagenoeg gelijk gebleven. Als naar de overheadkosten wordt gekeken scoort de Milieudienst acht procent lager dan alle vergelijkbare diensten die KMPG kent. De
onderzoekers constateren dat de overheadkosten vrijwel gelijk blijven terwijl de
Milieudienst IJmond tegelijkertijd extra
werkzaamheden is gaan uitvoeren.
Daarnaast wordt de planning in vrijwel alle jaren behaald of ruimschoots behaald.”
KPMG schetst in haar rapport ook een
aantal kansen en bedreigingen naar de
toekomst toe waaronder de vorming van
omgevingsdiensten.
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Pierenbadjes schoongemaakt
De pierenbadjes in Velserbeek en in het
Burg. Rijkenspark worden jaarlijks in het
voorjaar schoongemaakt en met schoon
water gevuld. Dit gebeurt niet eerder dan
dat de buitentemperatuur tot boven de 20
graden is gestegen. Meestal is dit rond
half mei, wanneer ook het openlucht-

zwembad opengaat. De badjes worden
drie keer per week voorzien van schoon
water waaraan chloor is toegevoegd en
het water wordt regelmatig gecontroleerd. De pierenbadjes blijven gevuld tot
aan het eind van de zomervakantie of zolang het mooie weer aanhoudt.

Regels voor Luilak
De gemeente Velsen heeft op grond
van de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) het volgende besloten:
Het is verboden tussen de vrijdagavond om 22.00 uur (29 mei) en
zaterdagochtend 08.00 uur vóór
Pinksteren (30 mei) op of aan de
weg te vervoeren of bij zich te hebben artikelen zoals boter, eieren,
kaars, zeep, meel, mayonaise, lijm
en/of andere middelen met het
kennelijke doel roerende en/of onroerende zaken te besmeuren.
De politie zal optreden tegen degene
die dit verbod overtreedt. Als je spullen vernielt, moet je de schade vergoeden. Er kan een hechtenis van ten
hoogste 3 maanden of een geldboete
van maximaal 2.250 euro worden opgelegd.
De laatste jaren is een toename van
schade aan particuliere eigendommen
en aan het publieke domein waar te
nemen tijdens Luilak. Dit is natuurlijk
niet de bedoeling en hiertegen wordt
dan ook opgetreden door de politie.
De kosten om de schaden te herstellen zijn vaak hoog en meestal zijn er
ook geen daders bekend om de scha-

de op te verhalen. Het lijkt erop dat de
jongeren de essentie van Luilak zijn
vergeten. De tendens van de laatste
paar jaar is dat de jeugd vooral vernielingen pleegt. Luilak is van origine een
folkloristisch oud-Hollands feest. Traditioneel valt deze op de zaterdag vóór
Pinksteren.
Over de oorsprong bestaan weliswaar
verschillende meningen, maar één
ding staat vast: het is niet bedoeld om
anderen schade aan te brengen. Eén
van de mogelijke tradities waaruit Luilak ontstaan zou kunnen zijn, is dat
degene die het laatste wakker werd,
de rest van de familie moest trakteren op ‘luilakbollen’ (warme broodjes met stroop). Kinderen die al wakker waren, gingen de straat op om de
anderen wakker te maken. Hierbij zongen ze liedjes en maakten zij rijmpjes.
Een andere mogelijke traditie waaruit Luilak ontstaan zou kunnen zijn,
zijn de bloemenmarkten die op de vrijdagavond en zaterdag vóór Pinksteren
werden gehouden. Kinderen maakten
dan de mensen wakker als teken dat
de bloemenmarkten er weer waren. Zij
gebruikten hiervoor oude bussen, potten en pannen die zij achter hun fietsen vastbonden om herrie te maken.

Gewijzigde afvalinzameling
in verband met Pinksteren
Op feestdagen vindt er geen afvalinzameling plaats. Valt uw inzameldag op één van
de feestdagen, dan wordt uw minicontainer op een andere dag geleegd. Hieronder ziet u precies op welke dag uw afval
wordt opgehaald. Valt uw inzameldag niet
op een feestdag, dan vindt de inzameling

plaats volgens het normale schema.
Op tweede pinksterdag, maandag 1
juni 2009, wordt de groene minicontainer geleegd op woensdag 3 juni
2009.
Tijdens de feestdagen zijn de afvalbrengstations gesloten.

Veilige schoolomgeving
In de periode van 9 maart tot 3 april
2009 hebben de toezichthouders en
BOA’s (Buitengewoon Opsporings
Ambtenaren) van de gemeente Velsen
controles uitgevoerd bij vijf scholen in
Santpoort en Driehuis.
Deze controles zijn uitgevoerd met als
doel de verkeerssituatie rondom de scholen te verbeteren, zodat het voor kinderen veiliger wordt en ouders eerder geneigd zijn hun kinderen op de fiets of lo-

pend naar school te laten gaan. In totaal zijn er bij de scholen in Santpoort
en Driehuis 71 waarschuwingen en 29
bekeuringen uitgedeeld. Ouders en directeuren van de scholen hebben positief gereageerd op deze handhavingsacties en in de komende periode zullen de toezichthouders steekproefsgewijs doorgaan met deze controles. In
het nieuwe schooljaar wordt de controle ingezet bij scholen in Velserbroek en
Velsen-Noord.

Schapenscheren op
kinderboerderij Velserbeek
Op Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei
2009, worden op de kinderboerderij in
Park Velserbeek weer schapen geschoren.
Tussen 12.00 en 14.30 uur worden ongeveer 25 schapen geschoren die niet alleen
afkomstig zijn van de kinderboerderij,
maar ook van enkele hobby- schaaphouders uit de omgeving. Er zijn verschillende
schapenrassen te zien, zoals o.a. Zwartbles, Swifters, Coburger Fuchs, Wildshire
Horn en Ouessant, het kleinste schapenras dat bestaat.
Naast het scheren van de schapen zijn
leerlingen van het Clusius College (richting Dierverzorging) aanwezig. Zij laten
zien hoe de klauwtjes (nagels) van de
schapen moeten worden geknipt. Ook is
er een demonstratie schapendrijven met
een Border Collie.
Border Collies worden al sinds mensenheugenis gebruikt voor het schapendrijven. Vooral Britse en Ierse boeren en herders gebruiken deze honden tijdens hun
werk met schapen. De border collies hebben dankzij hun instinct, intelligentie,
snelheid en uithoudingsvermogen, over-

wicht op schapen en zijn een onmisbare
hulp in het dagelijkse werk.
Daarnaast worden er voor kinderen verschillende activiteiten georganiseerd zoals o.a. het zelf scheren op een kunstschaap, het werken met wol en het melken van een koe. Er zijn demonstraties op
een spinnenwiel, het vilten van wol en er
komt een imker. In de weide lopen weer
wat jonge dieren waaronder geiten met
lammetjes. In de stal is een aparte ruimte ingericht waar de kinderen onder begeleiding een jong konijntje mogen vastpakken en aaien.
Ook zijn er weer kuikentjes van verschillende kippen- en eendenrassen te zien.
Onze lieve minivarkentjes Lola en Bella en
onze boerderijezels Dora en Diego mogen
die middag niet voorbij gelopen worden
want die genieten ook altijd van veel aandacht van kinderen en volwassenen.
Kortom, er is weer veel te zien en te beleven op en rond de kinderboerderij in het
mooie Park Velserbeek.
Park Velserbeek is te vinden aan de
Parkweg in Velsen-Zuid.

Startbijeenkomst
‘Triple P: Positief opvoeden’
Op 13 mei vond in het Thalia Theater
in IJmuiden de startbijeenkomst ‘Triple P: positief opvoeden’ plaats met
de gemeenten en organisaties voor
jeugd(zorg) in Midden Kennemerland.
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest werken samen bij
de invoering van Triple P.
Triple P is een – van origine - Australisch
programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen tot 16 jaar.

De drie P’s staan voor Positive Parenting
Program. Triple is gericht op het bevorderen van de competenties en het zelfvertrouwen van ouders in de opvoeding.
Onder leiding van Annette Baerveldt, wethouder Jeugd en Onderwijs, werden de
aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over
het programma. Zij waren deze middag
aanwezig om samen met de gemeenten
de samenwerking te bekrachtigen door
een convenant te ondertekenen.
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MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering (Bouw- en
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie,
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering
(van de erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

VERGADERING
REKENKAMERCOMMISSIE
Dinsdag 2 juni 2009 vanaf 20.30 uur vergadert de Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het stadhuis.
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot
uiterlijk dinsdag 2 juni, 16.00 uur aanmelden bij de
Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Werkprogramma 2009:
- Gezamenlijk onderzoek Verkeer en vervoer in
Zuid-Kennemerland
- Groslijst (eventueel opnemen nieuwe onderwerpen)
4. Rondvraag

EXTRA RAADSPLEIN 3 JUNI 2009
Woensdag 3 juni 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de
gemeenteraad in een extra Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda is als volgt:
Raadzaal
1R
19.00 - 20.30 uur
2R
20.30 - 22.00 uur

Ruimtelijk Functioneel Kader
Keetberglaan
Ruimtelijk Functioneel Kader
Blekersduin (voorheen Nova
terrein)

Inspreken in deze sessies is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen
aan de Briniostraat nabij Tiberiusplein 1 te IJmuiden
door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BELEIDSLIJN BIBOB VOOR
HORECA, PROSTITUTIE EN
SPEELAUTOMATENHALLEN
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht het volgende bekend:
- de raad van Velsen heeft in zijn vergadering van 14 april
2005 besloten de Beleidslijn BIBOB voor horeca,
prostitutie en speelautomatenhallen vast te stellen;
- Burgemeester en Wethouders hebben in hun vergadering van 24 juni 2008 besloten de Concretisering
Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en speelautomatenhallen vast te stellen.
Inwerkingtreding
De beleidslijn treedt in werking op de dag na datum
van publicatie.
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MEDEDELINGEN
Ter inzage
De ‘Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en
speelautomatenhallen’ en de ‘Concretisering
Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en speelautomatenhallen’ liggen gedurende vier weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
Deze documenten worden ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

BEKENDMAKING
Het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Velsen heeft in de vergadering van 7 mei
2009 besloten het concept Havenafvalstoffenplan
Noordzeekanaalgebied voor inspraak vrij te geven.
In het Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied
(HAP) staat hoe de gemeenten ervoor zorgen dat
afvalstoffen, afkomstig van zeeschepen, op verantwoorde wijze worden ingezameld. Het geeft onder
meer aan welke bedrijven een vergunning kunnen
krijgen voor de inzameling. Het HAP is voor het eerst
vastgesteld in 2006 en is nu in samenspraak met alle
partijen voor de tweede keer geactualiseerd, zoals wettelijk verplicht. Het College legt het herziene plan zes
weken ter inzage. Daarna volgt vaststelling door het
College en goedkeuring door de Minister van Verkeer
en Waterstaat. De andere betrokken gemeenten
(Amsterdam, Zaanstad en Beverwijk) volgen dezelfde
procedure.
De verordening ligt ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

GEMEENTEGIDS VELSEN
Gemeente Velsen laat haar gemeentegids, die in oktober
van dit jaar uitkomt, verzorgen door FMR Producties uit
Den Helder.
Heeft u veranderingen of aanvullingen op de nieuwe
gemeentegids, neemt u dan contact op met FMR
Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, telefoon
(0223) 65 00 35, fax (0223) 66 10 54.
E-mail: sandra@fmrproducties.nl

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48
EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Ahmed, M.
Meijer, M.M.
Bakker, M.
Ocalia, S.E.F.
Baynes, W.A.
Paul, K.
Beenen, M.
Plug, A.
Elfring, M.M.
Post, A.
Flecken, H.P.
Rietkamp, S.G.
Holman, B.
Schöffner, E.W.
Koks, J.
Schouten, A.
Koster, H.
Stefanova, A.L.
Lokerman, C.J.M.
Stefańska, E.

geb. 01-10-1970
geb. 13-01-1968
geb. 04-08-1962
geb. 07-03-1985
geb. 22-11-1937
geb. 17-12-1947
geb. 13-07-1990
geb. 11-10-1971
geb. 15-01-1984
geb. 12-08-1959
geb. 17-02-1970
geb. 18-09-1973
geb. 25-11-1957
geb. 04-06-1943
geb. 21-03-1988
geb. 19-09-1961
geb. 08-02-1933
geb. 22-02-1986
geb. 14-12-1964
geb. 13-05-1986

.
Luzny, M.R.
Voois, F.

geb. 02-02-1974
geb. 29-01-1954

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-76-2009 Hagelingerweg 281 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een berging
BP-58-2009 Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een woning
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders 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).

BOUWAANVRAAG FASE 1

SLOOPVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-7-2009
Concordiastraat ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een onbemand tankstation

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-9-2009
Van Dalenlaan 59 te Santpoort-Zuid; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen (nrs. 59 t/m 169 en 174 t/m 318)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-98-2009 Hogemaad 63 te Velserbroek; het plaatsen
van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-99-2009 Stuyvesantstraat 39 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een garage
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-23-2009 Duin- en Kruidbergerweg 89 te
Santpoort-Noord; verzoek ontheffing
t.b.v. parkeren op het weiland
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 29 mei t/m 10 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-73-2009 Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden;
het verlengen van bouwvergunning
BP-347-2005 (het oprichten van een
ketenpark (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 29 mei t/m 10 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders 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).

DANCE VALLEY 2009
De burgemeester van Velsen maakt ingevolge artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
hij de afdeling 3.4, i.c. de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaart op het voorgenomen
besluit om het bedrijf PFL Beheer B.V. ingevolge artikel 2.17 van de Algemene plaatselijke verordening een
vergunning te verlenen voor het houden van een
dance-festival (Dance Valley Festival) op zaterdag 11 juli
2009 in het Recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid.
Het ontwerpbesluit en alle daarop betrekking hebbende
stukken liggen van vrijdag 29 mei tot en met donderdag
18 juni 2009 ter inzage bij de receptie van het stadhuis
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Belanghebbenden kunnen binnen drie weken vanaf de
eerste dag van de terinzagenlegging zowel schriftelijk
als mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden
gericht aan de burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden; mondelinge zienswijzen kunnen, na
voorafgaande afspraak via telefoon (0255) 56 72 52
(tijdens kantooruren), worden ingediend bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, aan het Dudokplein 1 te
IJmuiden.
Het definitieve besluit zal worden gepubliceerd.
Diegenen die zienswijzen hebben ingediend kunnen
binnen zes weken na de publicatie van het definitieve
besluit rechtstreeks beroep instellen tegen het besluit
bij de rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

REGELGEVING ASBEST VOOR
PARTICULIEREN
Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan
de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest
is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt
of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij.
Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een sloopvergunning nodig is voor het slopen/verwijderen van
asbest.

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
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MEDEDELINGEN
Er is geen sloopvergunning nodig als naar redelijke
schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal
bedragen dan 10m3 en geen asbest wordt verwijderd.

staande bouwwerken verwijderen van:

Sloopmelding
Indien u toch asbest moet of wilt verwijderen kan dat
in sommige gevallen zonder sloopvergunning. Een
sloopmelding is dan genoeg.

geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn,
1. maar die geen dakleien zijn;
2. afkomstig uit een woning of een bijgebouw (niet als
bedrijf wordt gebruikt);
3. tot een maximum van 35 m2 per perceel.

Een sloopmelding is nodig voor het door de bewoner/
gebruiker van een woning, woonkeet, woonwagen of
logiesverblijf en het op het erf van dat bouwwerk

asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking,
1. afkomstig uit een woning of een bijgebouw (die niet

als bedrijf wordt gebruikt);
2. tot een maximum van 35 m2.
Voor een sloopmelding kunt u het formulier
‘Meldingsplichtige verwijdering van asbest uit een
bouwwerk’ downloaden op www.velsen.nl of ophalen
bij de bouwbalie in het stadhuis.
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, telefoon (0255) 56 72 00.
Meer informatie over asbest kunt u vinden op
www.vrom.nl, raadpleeg daar het dossier ‘asbest’.

Kampioenen Gefeliciteerd!

Mini’s Smashing Velsen Velsen F5

Terrasvogels D1

Brederode Gemengd 2 Heerenduinen
gemengd t-m 17 jaar

Hofgeest Jongens
t-m 12 jaar

Strawberries ME7

