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Diverse kleuren
Potmaat 12 cm - per stuk 2,49

Nu voor 1,49

Zoek je een (vakantie)baan in de zorg??
Wij zijn op zoek naar:

(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

KunSTSTOF

Kleuters leren Engels
Velserbroek – Sinds januari
van dit jaar krijgen alle leerlingen van openbare basisschool De Molenweid Engelse les. Zelfs de kleuters leren
cijfers, de kleuren en de dagen van de week in het Engels. Dat gaat natuurlijk wel
heel speels. Zodra juf Monique Kuntz de handpop Monkey pakt, is de voertaal Engels. En dat gaat al best goed.
Vorige week woensdag kwam
wethouder Annette Baerveldt
eens bij de kleuters van groep
1 en 2 b kijken hoe zo’n Engelse les gaat. Dat was natuurlijk best spannend voor de kleuters. Maar toch was de concentratie er niet minder om. Op het
digibord verschenen de plaatsjes van de lesmethode Early Bird. Als er een kleur op het
digibord verscheen, konden de

meeste kinderen de kleuren al
in het Engels noemen. Daarna
was het de beurt aan de familie.
Titels als ‘father’ en ‘mother’ waren al ietsje moeilijker. Maar je
kon aan de kleuters merken dat
er geen spanningen waren, ze
waren vol aandacht voor de les.
,,Voor jonge kinderen is het aanleren van een tweede taal heel
gemakkelijk,’’ zegt juf Monique
Kuntz. ,,En met deze methode
en met Monkey houden we het
speels. Het is ook leuk dat de
methode inspeelt op de seizoenen, zodat we ook in het Engels
over de lente kunnen praten en
over hoogtepunten als kerstmis en Sinterklaas. We doen
twee keer in de week een lesje van 20 minuten. Deze groep
is een instroomgroep, dus kinderen die net vier jaar zijn en
zelfs kinderen die op proef komen, krijgen al Engelse les. Zij
komen dus ook al gauw met een
Engels woordje thuis. De reacties van de ouders zijn trouwens
heel positief.’’

Directrice Sanne Bos staat volledig achter de Engelse lessen die
door de hele school heen worden gegeven. ,,Uit onderzoek is
gebleken dat een tweede taal
aanleren heel goed is voor de
ontwikkeling van kinderen. Het
is daarom een goede kans om
Engels te leren, zeker nu de Europese Unie de lesmethode subsidieert.’’ Ook wethouder Baerveldt is positief. ,,Dit sluit heel
erg aan bij het Kennisrijk Werken, dat wij als gemeentebestuur van harte ondersteunen.
Helaas kunnen we dat steunen
alleen met enthousiasme doen.
De gemeente kan scholen op
het financiële vlak alleen faciliteren met hun gebouwen. Toch
juichen wij dit soort ontwikkelingen van harte toe. En het is fantastisch om te zien hoe leuk de
kinderen de lessen vinden.’’ Na
de Engelse les mogen de kleuters weer lekker buitenspelen.
Het is tenslotte mooi weer en
spelen is heel belangrijk voor
kinderen. (Karin Dekkers)

Zaterdag Santhappen

25 ja ar

Santpoort-Noord - Zaterdag 4
juni is van 17.00 tot 22.00 uur de
elfde editie van het Santpoortse
culinaire evenement Santhappen. Rabobank Velsen en Omstreken is voor de elfde keer
hoofdsponsor. Aan deze editie doen twaalf bedrijven mee.
Nieuwe deelnemers zijn Land-

goed Duin en Kruidberg en Icebar Scoopalicious. Het geheel
wordt ondersteund met live muziek van de gelegenheidsband
van Gert-Jan Huijbens. Zondag
5 juni trakteren Primeurshop
Bol, Wijnhuis Ten Bilt en Café Bartje u nog op een muzikaal
toetje van 16.00 tot 22.30 uur.
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COLOFON Sponsoravond druk bezocht

Geloof in Telstar

Verschijnt donderdag
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z.,
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Velsen-Zuid - ,,I’m proud to be
different, en dat zouden jullie bij Telstar ook moeten zijn.’’
Aan het woord is pastoor Paul
Vlaar uit Obdam, die sinds de
WK-finale in 2010 landelijke bekendheid geniet vanwege zijn Oranjemis. Het Bisdom
Haarlem vond dat ongepast en
legde hem een schorsing van
twee maanden op. Vlaar is te
gast op de jaarlijkse theateravond van Telstar. Het thema is
Geloof in Telstar.
De preek van Vlaar is zonder twijfel het hoogtepunt van de avond.
De pastoor neemt Jan Poortvliet
een biecht af en zegt dat saamhorigheid de sleutel is tot succes. ,,Je hebt elkaar nodig, anders
kom je niet verder. Dat geldt voor
de spelers op het veld, voor de begeleiding, de sponsors, de medewerkers, de vrijwilligers en natuurlijk de supporters. Telstar ben
je met z’n allen.’’ Daarnaast, vindt
Vlaar, moet je altijd blijven dromen.
,,Want anders gebeurt er helemaal
niets.’’
Dromen heeft Telstar zeker, zo
blijkt als commercieel directeur
Steef Hammerstein aan het woord
komt. ,,Ons doel is om volgend seizoen 10 procent meer omzet te genereren en 10 procent meer toeschouwers naar het stadion te
trekken. Daarnaast leggen wij de
focus veel nadrukkelijker op relatiemarketing. We willen een sponsor niet alleen zijn handtekening
laten zetten en hem zijn stoel wijzen, maar we willen echt wat voor
een ondernemer betekenen.’’ De
woorden van de immer bevlogen Hammerstein sorteren effect.
Als de balans wordt opgemaakt,
dan blijkt de theateravond ruim
140.000 euro aan sponsorinkomsten te hebben opgeleverd. Onder
de nieuwe sponsors is Haven Amsterdam. Zij stappen in als Junior
Witte Leeuw.
Natuurlijk wordt het onderwerp

voetbal tijdens de theateravond
niet vermeden. Een zichtbaar geemotioneerde Jan Poortvliet legt
aan de sponsors uit waar het verkeerd is gegaan (Telstar eindige op de veertiende plaats terwijl
de nacompetitie het doel was). De
voormalig WK-finalist t hard uit
naar ‘de spelers van AZ die met
tegenzin naar Telstar zijn gekomen’. ,,Er zijn jongens die het zien
als een degradatie, terwijl ze zich
hier juist moeten willen bewijzen.’’
Als positieve uitzondering noemt
hij Milan Hoek. ,,Die jongen is hier
als nummer 24 binnengekomen
en heeft zich in de basis geknokt.
Hij deed iedere week zijn best en
heeft op de juiste momenten passie getoond. Dat is iets wat ik bij
alle jongens wil zien. Ik heb mensen nodig die willen werken voor
wat ze waard zijn. Juist om die
reden hebben we van een aantal mensen afscheid genomen.’’
Poortvliet heeft vanaf eind juni in
ieder geval de beschikking over
Cor Varkevisser (die tevens aan de
slag gaat als commercieel medewerker), Melvin Holwijn, Sjaak Lettinga en Johan Plat. Met Anthony
Correia en Frank Korpershoek zijn
nog gesprekken gaande. ,,Volgend
seizoen staat er een team dat iedere week volle bak gaat, dat beloof ik u.’’ (Friso Huizinga)

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Overlast door ongeval
Velsen-Zuid - Een ongeval met drie auto’s, waarbij een vrouw bekneld raakte, zorgde vorige week vrijdagmiddag op de Parkweg voor
een enorme verkeersoverlast. Het verkeer richting IJmuiden stond
lange tijd vast terwijl de politie een noodzakelijke analyse naar de
toedracht van het ongeval deed. (foto: Michel van Bergen)

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 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, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
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 Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Vrijdag 3 juni
Modelvliegtuigshow
in
Spaarnwoude van 10.00 tot
18.00 uur.
Open tennisdagen bij LTC
Hofgeest in Velserbroek.
IVN Zuid-Kennemerland: ‘De
Positie van Spaarndam’. Vetrek
18.30 uur vanaf Fort Bezuiden,
Boezemkade 11.
Schubertiade met Bernd
Brackman in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Freek de Jonge met ‘Neven’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Erik van Muiswinkel. Try-out. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Heavy uit Haarlem 5. 20.00 uur. Toegang 6,
vvk/8,- add. Café: Gabriel Self.
22.30 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: Dikke Dubstep &
Laag. 23.00-04.00 uur. Toegang
12,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 4 juni
Rommelmarkt op het Kennemerplein IJmuiden. Van 09.00
tot 16.00 uur.
SVIJ opent voetbalstadion,
aanvang 9.30 uur. De hele dag
activiteiten met o.a. Ricky Rivaro.
Open tennisdagen bij LTC
Hofgeest in Velserbroek. met
bezoek Raemon Sluiter van
16.00 tot 18.00 uur en vrij tennis
voor onervaren tennissers.
Modelvliegtuigshow
in
Spaarnwoude van 10.00 tot
18.00 uur. Met nachtvliegen
vanaf 22.00 uur.
7 tegen 7 toernooi bij IJVV
Stormvogels. Van 12.00 tot 17.00
uur.
Lunchconcert in de Grote
of St. Bavokerk Haarlem. Van
13.15 tot 13.45 uur Vrouwenkoor Meta Morfose.
Santpoortse culinaire evenement Santhappen. Van 17.00 tot
22.00 uur.
Velser Bierfestival vanaf 14.00
uur op het Horecaplein (restaurant Perron Zee/Grand Café Kruiten).
Stadsschouwburg
Velsen:
Buurman en Buurman. Aanvang 14.00 en 16.15 uur.
Historisch Weekend bij Bunker Museum IJmuiden. Van
19.00 tot 21.30 uur. Met Duits/
Canadese bezetting. Zie ook
zondag. Entree 3 euro. www.

BunkerMuseum.nl.
Springcompetitie bij Hippisch
Centrum Velsen, uitwisseling
met Manege Kennemergaarde.
Vanaf 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Hofstra & Thiry met
‘Kouwe Kermis!’ Aanvang 20.30
uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Café: Face Tomorrow. 22.30
uur. Toegang gratis. Dommelsch
zaal: 80’s Verantwoord. 23.0004.00 uur. Toegang 12,50 vanaf
21 jaar.

Zondag 5 juni
Modelvliegtuigshow
in
Spaarnwoude van 10.00 tot
18.00 uur.
Open tennisdagen bij LTC Hofgeest in Velserbroek.
Lezing door Hans le Grand in
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Onderwerp: Ken Wilber en zijn betekenis voor eigentijds vrijzinnig geloven. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Historisch Weekend bij Bunker Museum IJmuiden. Van
11.00 tot 16.00 uur. Met Duits/
Canadese bezetting. Entree 3
euro. www.BunkerMuseum.nl.
IVN Zuid-Kennemerland: ‘Beleeft het strand!’ Vertrek 11.00
uur bij eindpunt bus 4 en 82
achterin de jachthaven.
Concert Soli op Zorgvrij,
Spaarnwoude. Met het Klein
Orkest en majorettes. Aanvang
13.00 uur.
Concerto in Memoriam op
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld. Programma start
14.00 uur.
Lezing met beeldpresentatie:
Beïnvloed anderen, begin bij jezelf. Carmen de Haan, St. Raphaëlkerk, Popellaan1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Bender in De Stompe Toren in
Spaarndam. Aanvang 14.00 uur.
Toegang gratis.
Kamerkoor Babylon in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
50 jaar IJmond Pop: Tussen de
klapdeuren: Café Camille, Kerkstr. 27, Beverwijk. Vanaf 15.00
uur. Toegang gratis.
Opening expositie van kunstenares Pauline Klaassens bij Galerie Tableau, Hoofdstraat 160
in Santpoort-Noord. Aanvang
16.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch Zaal: The Dutch Eagles. 21.00 uur. 15,- vvk/17,50
add.

Maandag 6 juni
Taxatiedag oude en zeldzame
boeken, bijbels etc. van 13.00
tot 16.00 uur in Grand Café Van
Ruysdael in Heemskerk. Voor
taxatie wordt 3 euro gevraagd.
Open
rapidkampioenschap
schaken van Heemskerk op 6,
20 en 27 juni om 20.00 uur in
De Jansheeren, Maltezerplein in
Heemskerk. Eén of twee avonden meedoen kan ook. Deelna-

me is gratis. Meer info: 0251241772.

Dinsdag 7 juni
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Gymnasium Felisenum ‘Dit is Mariken’. Aanvang
20.00 uur.

Woensdag 8 juni
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Gymnasium Felisenum ‘Dit is Mariken’. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘SpangaS Live!’ Aanvang 15.00
en 19.00 uur.

Try-out solo
Erik van
Muiswinkel
IJmuiden - Erik Van Muiswinkel gooit 25 jaar theaterervaring
in de strijd voor zijn eerste grote
solo-show. Op 4 augustus 1961
werden ter weerszijden van de
aardbol Barack Obama en Erik
van Muiswinkel geboren. Maar
hoe verschillend zou het de twee
baby’s vergaan: vijftig jaar later
viert Erik ontspannen zijn solocome back op het Nederlandse cabaretpodium, terwijl Barack nog steeds aanmoddert in
de politiek. Het programma ‘48-’61’ van Erik van Muiswinkel
vertelt het verhaal van twee levens, in songs, sketches, imitaties, poëzie, conferences en een
toespraak die de wereld zal veranderen. Erik Van Muiswinkel
is in de solo try-outs te zien in
het Witte Theater op vrijdag 3 juni om 20.30 uur. Toegang 11 of 9
euro. Telefonisch reserveren: op
0255-521972.

Inbraak in
tankstation
Velserbroek - In de nacht van
zondag op maandag is er ingebroken bij een tankstation aan
De Kamp. Even na 04.15 uur is
het inbraakalarm afgegaan, waar
de politie op afging. Er bleek inderdaad te zijn ingebroken. De
daders zijn echter ontkomen. De
politie is benieuwd of er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben. Ook andere relevante informatie voor het onderzoek hoort het onderzoeksteam
graag. Er kan gebeld worden
met de politie in Velserbroek via
het telefoonnummer 0900-8844.

Eerste LBR Seniorentoernooi bij VVH
Regio - Zaterdag 14 mei is bij
VVH/Velserbroek voor de eerste
keer het LBR seniorentoernooi
gehouden. Het toernooi werd
op twee velden gespeeld, het
hoofdveld van VVH/Velserbroek
en een O.G. veld.
De deelnemende teams waren,
Alliance zat. 1, Bunnik ‘73, Young
Boys dat met een jeugdteam
deelnam en DSK dat ondanks de
nacompetitie nog een team had
opgetrommeld. Natuurlijk waren de eigen teams (VVH/Velserbroek zondag 1 en zaterdag
1) ook aanwezig. De eerste wedstrijden begonnen om 10 uur.
Het waren spannende wedstrijden en de meeste teams waren
zeer aan elkaar gewaagd. Naarmate de dag vorderde werd het
steeds drukker op het van der
Aartssportpark. Young Boy en
de beide teams van VVH/Velserbroek streden om de prijzen. Uiteindelijk trok de zondag 1 van
VVH/Velserbroek aan het langste eind door alleen tegen Young
Boys gelijk te spelen en de ove-

rige wedstrijden met 1-0 te winnen. Young Boys greep naar het
zilver en VVH/Velserbroek zaterdag 1 pakte het brons. Na afloop van de wedstrijden was het
nog lang gezellig in de kantine
van VVH/Velserbroek. Dit had
mede temaken met de aanwezigheid van de live band “Sixty Pound”. Een groep jonge jongens die voornamelijk nummers
van The Beatles spelen. Dit keer
ondersteund door gitaar virtuoos
Henk Schippers die bij afwezigheid van de normale gitarist inviel. De band speelde geweldig
goed en er waren louter complimenten. Al met al opnieuw een
geweldige dag voor VVH/Velserbroek vooral dankzij de goede organisatie van de 1ste editie van het LBR toernooi ondersteund door de zeer talentvolle
band Sixty Pound. Met dank aan
de sponsoren, thbVerhoef, Albert
Heijn IJmuiden, Riweltie en LBR
engine service.

Op het woonwagencentrum
aan de Oude Pontweg in Velsen-Zuid krijgen wij al maanden
geen post van TNT.

lijk niet zomaar laten gebeuren, maar al herhaaldelijk contact gehad met TNT. Elke keer
weer krijgen we nul op het rekest. Wij zijn ook bij de gemeente geweest, maar daar kunnen
ze niets voor ons doen. Het probleem ligt bij TNT Post, zeggen zij.
Veel bewoners hebben nu problemen met instanties gekregen
omdat zij de post niet hebben
gekregen.
Een postbus wil ik niet, dat kost
250 euro. Wij willen gewoon een
postbode die de brieven bij ons
thuis brengt. Het is toch te gek
dat zo’n omnummering al meer
dan een half jaar voor problemen zorgt.

De problemen begonnen vorig
jaar september, toen we van de
gemeente moesten omnummeren. Dat heeft te maken met de
postcode en de huisnummers.
Maar dat zou verder geen gevolgen hebben. We moesten er
wel voor betalen, dat wel.
Maar sinds die tijd weet TNT
Post ons kennelijk niet meer te
vinden. Andere postbedrijven
hebben er minder moeite mee.
Maar het blijft een feit dat wij
een groot deel van onze post
missen. En het gaat totaal om
zo’n 55 adressen.
Nu hebben we dat natuur-

Naam bij redactie bekend
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Toverboerderij
met fee
Hupsakee bij
PVM is succes

Meisje raakt met
voet tussen spaken
Driehuis - Brandweer, ambulance en politie werden donderdagmiddag opgeroepen voor
een ongeval met beknelling aan
de Driehuizerkerkweg in Driehuis ter hoogte van basisschool
De Toermalijn. Een meisje had
haar voet tussen de spaken gekregen. De voet was gelukkig vrij

snel tussen de spaken vandaan
verwijderd. Het meisje werd opgevangen in de politiewagen en
een ambulancebroeder heeft de
voet bekeken. Na de medische
zorg ter plaatse werd het meisje
opgehaald en hoefde verder niet
mee naar het ziekenhuis.
(foto: Michel van Bergen)

Driehuis - De nieuwe tentoonstelling Toverboerderij van het
Pieter Vermeulen Museum is een
groot succes. Sinds de opening
op 13 maart is het een komen en
gaan van jonge boertjes, boerinnetjes en schaapjes in het museum. In twee weken tijd bezochten ruim 800 bezoekers de magische boerderij en inmiddels staat
de teller al op 2500.
Het geheim van het succes zit
hem niet alleen in de aantrekkelijke doe- en ontdek tentoonstelling, maar ook in de begeleiding
van de schoolbegeleiders. De
schoolbegeleiders toveren zichzelf voor elk groepsbezoek om in
fee Hupsakee. De fee ontvangt
de schoolklassen in een sfeervolle setting waar de kinderen
plaatsnemen rond haar toverketel. Pas nadat de toverstokjes in
de pot zijn gedoopt en er gezamenlijk een toverspreuk is uitgesproken, kunnen de bezoekertjes de dieren van de boerderij laten praten. Zo komen zij van
alles te weten over de boerderijdieren.
De tentoonstelling wordt bezocht door peutergroepen, kleutergroepen en de groepen 3 en
4. Ze krijgen van de groepsleerkrachten vaak te horen dat een
bezoek aan het Pieter Vermeulen
Museum door de begeleiding
vanuit het museum net dat beetje extra heeft.

Pinksterjaarmarkt
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Op tweede Pinksterdag, maandag 13 juni 2011, organiseert Landgoed
Duin & Kruidberg wederom de
alom bekende en gezellige Pinksterjaarmarkt. In 2009 was deze
jaarmarkt, geïnitieerd wegens het
100-jarig bestaan van het Landgoed, een enorm succes met
meer dan 5000 bezoekers.
De Pinksterjaarmarkt vindt dit jaar
wederom plaats rondom de vijver
op het Landgoed. De grote diversiteit aan kraampjes varieert van
Oud-Hollandse ambachten tot
hedendaagse gadgets. In combinatie met andere uiteenlopende
activiteiten, heerlijke lekkernijen
en kindervertier staat de Pinksterjaarmarkt garant voor een onvergetelijke en vermakelijke tweede
Pinkstermiddag. Tevens biedt het
Landgoed bezoekers de mogelijkheid een rondleiding door het mo-

numentale landhuis bij te wonen,
waarin ruim aandacht zal worden
besteed aan de rijke geschiedenis
die het Landgoed kent.
Vanaf 12.00 uur zijn bezoekers
van harte welkom, de toegang is
gratis. Bezoekers worden, indien
mogelijk, verzocht om op de fiets
te komen. Rond de klok van 17.00
uur zal de Pinksterjaarmarkt afgelopen zijn, waarna Brasserie
DenK bezoekers de mogelijkheid
biedt om aansluitend aan de Jaarmarkt te dineren.
Geïnteresseerden om als standhouder deel te nemen aan de
Pinksterjaarmarkt kunnen zich
nog inschrijven via de website van
het Landgoed: www.duin-kruidberg.nl. Aangezien er wordt getracht de diversiteit van de handelswaar in de gaten te houden
is het aanbevolen dit zo spoedig
mogelijk te doen.

Schilderclub leert Spaarndam ABC
Jan Campertschool
naar finale schoolvoetbal Velserhooft vernieuwt leesplankje
Driehuis - Woensdag 25 mei
verzamelden de jongens en de
meiden van de Jan Campert zich
op de parkeerplaats van Telstar
om daar met spelers en supporters in te stappen in de officiele Telstarbus: bestemming Almere
districtkampioenschappen schoolvoetbal. De kampioenen van de Jan Campertschool
werden gesponsord door Hotel
Royal, Telstar, Bakkerij Schmidt,
Sport 2000 en Bloemenhuis Mulder.
Het werd weer een hele spannende strijd van zowel de jongens en de meiden. De jongens
speelden 0-0 tegen het Palet uit
Almere; zij wonnen met 3-0 van
de Karel Eykmanschool uit Amstelveen, dit was de wedstrijd
van Daan, met het scoren van
een hattrick bevestigde hij zijn
goede vorm. De heldhaftige sliding van Joaquim mag niet onvermeld blijven, hij voorkwam
hiermee, bij een 1-0 stand. De
laatste tegenstander, De Weidevogel uit Amsterdam, had beide

wedstrijden overtuigend gewonnen. Alleen een overwinning zou
de Jan Campert 6A Districtkampioen maken. Het werd een zeer
spannende strijd die eindigde in
3-2 voor de school uit Driehuis.
Nooit eerder kon een schoolvoetbalteam van de Jan Campert
school zich kampioen noemen
van District West I (van Den Helder tot Almere tot Lisse). Het is
de jongens van groep 6A gelukt.
!
Ook de meiden gingen goed van
start. Tegen de Letterland uit Almere was het René, de topscoorder van de Jan Campert meiden,
die de 1-0 wist te maken. Tegen
de Karel Eykmanschool uit Amstelveen waren de meiden uit
hun doen, deze wedstrijd werd
dan ook verloren. De laatste
wedstrijd hebben de meiden alles gegeven, met 2-1 winst werden zij tweede en kregen ook zij
een entreebewijs voor de districtfinale in Spakenburg.
Maar liefst twee teams van groep
6 van de Jan Campertschool in
de districtfinale, wat een kanjers.

Regio - De schildersclub Velserhooft heeft het afgelopen jaar,
gewerkt aan een nieuw leesplankje voor de Speeltuinvereniging Nieuw Leven uit Spaarndam. Dit keer lieten de schilders zich, onder leiding van Afke
Spaargaren, inspireren door het
thema: uitzicht.
De klank van het oorspronkelijke leesplankje was belang-

rijk bij het zoeken naar nieuwe
woorden. Lida Spijkerboers uitzicht was een sloot (noot), Ankie Baardman maakte een muur,
Lenie Cortel de heide. Het uitzicht van Els van der Heide was
grijs, Aaf Hoogzaad koos voor de
poes, Marij Reijendam een lezend meisje ‘lees’. Ria Kras schilderde Piet, Hanneke Cortel koos
voor de ruif” Suus Bijleveld le-

verde twee schilderijtjes aan:
schaap, een schaap zichtbaar
door een raam op de plek van
Aap en Deun” een jongetje dat
de fluit bespeelt, op de plek van
Teun. Tenslotte eindigde Miep
Groot met a-pen.
Vorige week woensdagmorgen verwisselde Kees Kalkman
de doekjes in het door hem gemaakte frame, terwijl de schilders een kopje koffie dronken en na een uur konden Rosé van der Sluijs, de beheerder
van de speeltuin, en Kees het
vernieuwde leesplankje omhoog
takelen. Rosé merkte op dat de
kwaliteit zichtbaar was verbeterd, een leuke opsteker voor de
Schildersclub Velserhooft, die de
tweede woensdag van september weer van start gaat.
Afwezig op de foto zijn Paul Egner, Anita Bonnema, Marianne
Hosper en de oud-leden Marjan Hoedeman en Toos Hoogzaad. Het leesplankje is tijdens
de openingstijden van de speeltuin te bezichtigen.
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Paulina Klaassens
exposeert bij Tableau

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 4 juni wordt van 9.00 tot 16.00 uur
een gezellige rommelmarkt gehouden op het Kennemerplein
tegenover de Vomar. Dit is de
tweede markt in een serie van
zes op deze locatie. De volgende markten zijn op 2 juli, 23 juli,
13 augustus en 10 september. Er
zijn elke keer veel kramen die vol
liggen met van alles en nog wat.
Wie ook zijn overtollige spullen
wil verkopen, kan een kraam huren. Bel voor informatie of reserveringen voor een kraam naar
0255-533233 of 06-10475023.

Gouden
maand bij
Juwelier Ris
IJmuiden - Profiteer nu van de
hoogste goudkoers sinds jaren.
Bij Juwelier Ris aan het Marktplein, hoek Lange Nieuwstraat,
worden de hele maand juni extra hoge inruilprijzen gegeven
voor uw oude goud. Juwelier Ris
taxeert vrijblijvend uw oude sieraden. Dit is een mooie gelegenheid om eens opnieuw naar uw
sieraden te kijken en te overwegen iets nieuws aan te schaffen.
Informeer bij Juwelier Ris naar
de voorwaarden. Bij inruil is legitimatie verplicht. Juwelier Ris,
Marktplein 17, IJmuiden, 0255515668.

Babbeltruc
Regio - De politie heeft donderdag twee meldingen ontvangen van een babbeltruc. Een onbekend gebleven man kwam
bij twee woningen in Beverwijk
en IJmuiden aan de deur met
het verhaal dat hij een vertegenwoordiger is van een bedrijf
dat zich binnenkort in de straat
gaat vestigen. De bewoner zou
de winnaar zijn van een vloerkleed. Beide benaderde bewoners zijn niet ingegaan op het
verhaal. Het is niet zeker of het
dezelfde man is en wat zijn intenties precies waren. De politie
wil mensen waarschuwen dat zij
alert zijn op wie zij hun woning
binnen laten.

Rijbewijs kwijt
Santpoort-Noord - Op de Velserhooftlaan heeft een 63–jarige
automobiliste uit Haarlem met
haar auto een boom in de berm
geraakt, waarna zij weer verder
reed. Dit gebeurde zaterdag om
18.30 uur. De vrouw had zoveel
gedronken dat direct haar rijbewijs is ingenomen. Rijden onder
invloed is een misdrijf. Meer dan
0,5 promille is strafbaar. Bij 1,3
promille wordt het rijbewijs ingenomen. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Festival 25 jaar Velserbroek

Beach Party bij Westend
Velserbroek - Op zaterdag 9 en
zondag 10 juli viert het 25-jarige Velserbroek zijn verjaardag
bij Villa Westend aan de Westbroekplas. Muzikanten en dj’s
met Velserbroekse roots bouwen
dan een feestje voor heel Velserbroek en omgeving. Op zondagmiddag start om 13.00 uur
het Slaperdijkfestival met diverse bands. Op zaterdag is er vanaf 17.00 uur een Beach Party met
diverse live-acts en DJ’s.
De line-up voor zaterdag is veelbelovend. Tot middernacht zijn
er op het strand bij Villa Westend
optredens van Alderliefste (foto),
Dennis van der Geest, Guillano,
Sanne, Full Count, Mathijs Rumping en DJ Friso & Good Old Dave. Mede dankzij de inbreng van
het comité 25 jaar Velserbroek

kost een toegangskaart voor deze Beach Party slechts 7,50 euro.
Kaarten voor 9 juli zijn te koop
bij Villa Westend en Bruna Velserbroek of kunnen worden besteld via de website
www.25jaarvelserbroek.nl.
Op deze site staat ook de meest
actuele informatie. Bedrijven
kunnen voor de Beachparty VIParrangementen bestellen. Neem
hiervoor contact op met Villa Westend via www.villa-westend.nl.
Het Slaperdijkfestival op zondag, met bands als Rarely Alive,
Vlucht 13 en The Hype, is zelfs
gratis. Later meer over dit festival
en de Beach Party vanwege 25
jaar Velserbroek op 9 en 10 juli bij Villa Westend aan de Westbroekplas.

Jaguar-lunch in
De Vrienden van Jacob
Santpoort-Noord - Restaurant De Vrienden van Jacob
is van 4 mei tot 30 september op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12.00
uur geopend voor lunch.
Wegens de vele positieve reacties uit het verleden biedt het
restaurant haar gasten wederom de ‘Jaguar-lunch’, een unieke service! In deze periode is
ook het schitterende terras met
uitzicht over de Engelse landgoedtuin geopend tijdens lunch
en diner.
Van mei tot september kunnen
gasten, bij reserveringen tot vier
personen, opgehaald en weggebracht worden in een luxe
Jaguar. De reservering dient te
bestaan uit minimaal viergangen en het ophaalpunt dient
binnen een straal van 20 kilometer van het Landgoed te liggen. Deze verrassende service
in combinatie met een lunch
op sterrenniveau in de prachtige omgeving van het Landgoed, heeft zich in het verleden
bewezen als dé unieke culinaire beleving voor elke gast! Restaurant De Vrienden van Jacob

is sinds 2005 in het trotse bezit
van een Michelinster, 17 punten
in de GaultMillau en staat momenteel op de 13de plaats in de
Lekker.
Onder Executive Chef en SVHmeesterkok Alain Alders’ inspirerende leiding bereidt de keukenbrigade culinaire moderne
gerechten met een mediterrane touch. Zie ook www.devriendenvanjacob.nl.

Santpoort-Noord - Van 5 tot
en met 18 juni exposeert kunstenares Paulina Klaassens bij
Galerie Tableau aan Hoofdstraat 160 te Santpoort Noord.
De expositie Animal Farm wordt
op 5 juni om 16.00 uur onder
het genot van een hapje en een
drankje feestelijk geopend.
Paulina Klaassens , geboren op
21 maart 1967 te Amstelveen,
is opgegroeid in AmsterdamZuid. Artistiek talent blijft zelden onopgemerkt en Paulina is
op die regel geen uitzondering.
Reeds op school stak zij er met
de vaardigheid van potlood en
tekenpen duidelijk bovenuit, zodat het logisch was dat aan een
beroepsopleiding in die richting
werd gedacht en haar tekenleraren de Rietveld Academie adviseerden. Zelf zag Paulina dat
aanvankelijk niet zo zitten, omdat ze veronderstelde dat iedereen wel een beetje kan tekenen
en schilderen en ze dus eigenlijk niet zoveel bijzonders presteerde. Ze koos vervolgens voor
de horeca.
Een auto-ongeluk en verschillende hernia-operaties dwongen haar thuis te zitten en toen
leefde de animo voor tekenen
en schilderen weer op. Haar
oog viel op een schildercursus
bij Ton Jongejans in IJmuiden.
Haar liefde voor grote doeken
nam zoveel ruimte in beslag
dat er voor de andere leerlingen geen plaats meer was. Met
de opgedane kennis ging zij alleen verder en er werd een atelier achter het huis gerealiseerd.
Het is moeilijk om het werk van
Paulina onder een noemer sa-

men te vatten, het is een beetje van alles wat. De discussie wanneer kunst Kunst is,
ambachtelijk werk of gewoon
knutselarbeid, gaat Paulina niet
aan: ,,Voor mij is het een hobby, waarvan ik hoop dat ik anderen er ook een plezier mee
doe. De zolder er mee vol stapelen is wel het laatste dat ik
wil.’’ Ze blijft erbij dat creatief
zijn betekent dat je iets nieuws
maakt en dat gebeurt door een
samenspel van verstand en fantasie. Ze heeft het gevoel dat ze
boetseert met verf en daar zit
altijd een element van toeval in.
Voor de expositie ‘Animal Farm’
die vanaf 5 juni te bezichtigen
is bij Galerie Tableau richt Paulina zich voornamelijk op het
portretteren van dieren in een
fabelachtige omgeving. Het
kleurgebruik is helder en levendig. Bel voor meer informatie over de expositie of de werken van Paulina Klaassens met
06-53506597.

Overlast overnachtende
chauffeurs verleden tijd
IJmuiden - Lange tijd ondervonden de bewoners van de Bik en
Arnoldkade overlast van geparkeerde vrachtwagens en overnachtende chauffeurs in het
IJmuidense havengebied. De
klachten van omwonenden hadden betrekking op ronkende diesel- en koelmotoren en plassende chauffeurs in de voormalige
spoorwegdriehoek. Overtollig afval werd veelal door de chauffeurs ter plaatse achtergelaten
met als gevolg veel zwerfafval.
PvdA-raadslid Ben Hendriks heeft
de zaak begin dit jaar aangekaart
bij het college van Burgemeester
en Wethouders. Met succes. Het
college heeft naar aanleiding van
vragen van de PvdA onderzoek
verricht. Daarbij werd geconstateerd dat er vrachtwagenchauffeurs overnachtten en dat dit heel
vaak gepaard ging met bovenstaande overlast.
Het college heeft het niet bij dit
onderzoek gelaten. In maart is

een begin gemaakt met het herinrichten van dit deel van de
spoorwegdriehoek. De parkeerplaats is nu alleen nog maar toegankelijk voor personenauto’s
doordat er een hoogteportaal is
geplaatst en de randen zijn verhoogd. Er staan nu geen vrachtwagens meer op het bewuste terrein. De overlast behoort daarmee tot het verleden.
Hendriks ziet een bevestiging van
dit beeld in de positieve reacties
die hij ontvangt van buurtbewoners. Wel houdt hij de vinger aan
de pols, want de overlast moet
zich niet verplaatsen naar andere buurten.
Ook de toezegging om meertalige informatieborden te plaatsen
met daarop de tekst dat chauffeurs in de vishal terecht kunnen voor sanitaire voorzieningen
en het achterlaten van afval kan
zeker bijdragen aan het beperken
van de overlast en een schoner
milieu, denkt Hendriks.
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Marja van der Wulp
geeft nier aan vader
IJmuiden – Woensdag 1 juni heeft onze redactiemedewerkster Marja van der Wulp
een van haar nieren afgestaan aan haar vader. Voor
de IJmuidense familie zijn
het spannende dagen. Zal de
nier het goed gaan doen? En
hoe zullen de twee herstellen
na deze operaties?
Marja is voor veel klanten bij De
Jutter en De Hofgeest het eerste aanspreekpunt aan de balie.
Ze is onze receptioniste, maar is
ook een kanjer wat betreft het
typen van kabalen en het opmaken van pagina’s voor de kranten. De komende twee maanden
zullen we Marja erg gaan missen terwijl ze aan het herstellen
is van de nieroperatie.
Dat Marja’s vader een nierziekte
had werd twaalf jaar geleden bij
toeval ontdekt. Het gaat om de
Ziekte van Berger (IgA-nefropathie), een veel voorkomende
ziekte waarbij de nierfilters ontsteken door een afweerreactie
van het lichaam. Bij Marja’s vader is de ziekte steeds wat ernstiger geworden, ondanks een
eiwitbeperkend dieet. In oktober
2010 ging de hele familie mee

naar het ziekenhuis, het LUMC
in Leiden, waarbij werd gesproken over de mogelijkheid van
een niertransplantatie. Op dat
moment was de nierfunctie van
haar vader nog maar 14 procent.
Bij een nierfunctie van 10 procent of minder moet de patiënt
beginnen met buikspoeling of
nierdialyse en komt hij of zij in
aanmerking voor een niertransplantatie.
,,Die buikspoeling of nierdialyse
wilden we voor zijn,’’ zegt Marja. ,,Mijn moeder wilde graag
een nier doneren. Maar ook
mijn broer en ik hebben ons laten onderzoeken als mogelijke donor voor mijn vader. Daarna bleek er door omstandigheden een lichte voorkeur voor mij
als donor te zijn. Tot die tijd was
ik er niet echt mee bezig geweest dat ik een nier zou afstaan. Ik heb er toen goed over
nagedacht. Een nier afstaan zou
ik ook voor mijn dochter doen.
Maar wat als zij in de toekomst
een nier van mij nodig heeft? De
Ziekte van Berger is niet erfelijk
en ik zou niet de enige mogelijke donor voor mijn dochter zijn.
En met één nier kun je heel goed
leven. Je hebt dan een nierfunc-

tie van nog zo’n 80 procent, omdat de overgebleven nier na de
transplantatie gaat groeien en
de functie van de weggehaalde
nier overneemt. Wel is er sprake van een hersteltijd van zes tot
acht weken. Toen ik dat allemaal
zeker wist, heb ik ‘ja’ gezegd tegen mijn vader. Daarna gingen
we allebei de molen in voor nog
meer onderzoeken. Die allemaal goed uitpakten. De operatie mocht doorgaan.’’
Gelukkig staan ook echtgenoot
Tom en dochter Chanice achter
de beslissing van Marja. En ze
krijgt natuurlijk veel steun van
haar familie.
De operatie is voor Marja ingrijpender dan voor haar vader. Hoewel een groot gedeelte van de operatie als kijkoperatie kan worden uitgevoerd, is
het gevolg voor haar niet gering.
In de periode dat haar nier harder moet gaan werken, zal zij
veel met vermoeidheid te maken krijgen. Voor Marja’s vader
is de operatie kleiner. Er wordt
geen nier verwijderd, maar hij
krijgt er een nier bij. Natuurlijk
is het heel spannend of de nier
van Marja goed aanslaat, maar
zo ja, dan zal hij zich al snel beter voelen. Wel zal hij zijn hele
leven medicijnen moeten nemen die afstoten van de nier tegengaan.
Marja zag van te voren wel op
tegen de operatie. ,,Al die slangetjes en pijn hoeven voor mij
niet, maar dat hoort er wel bij,’’
zegt ze. ,,Anders dan je zou verwachten zal ik die eerste dagen
mijn vader niet vaak zien. Niet
op de operatiekamer en ook niet
op de zaal in het ziekenhuis. De
eerste keer dat ik mijn vader
weer zie, zal wel heel vreemd
zijn. Het besef dat hij dan een
nier van mij in zijn lichaam heeft
is bijzonder. Maar ik ben blij dat
ik dit voor hem kan doen. Hij is
pas 67 en hij en mijn moeder
hebben ook altijd veel voor mij
gedaan. Ik zal blij zijn als hij er
goed doorheen komt en het beter met hem gaat.’’ (Karin Dekkers)

Stichting Zwerfkatten luidt noodklok
IJmuiden - Met de drukke zomermaanden in aantocht luidt
de IJmuidense zwerfkattenstichting de noodklok. Om te kunnen
overleven is een 50%-actie in het
leven geroepen: ieder bedrag dat
tussen 23 mei en 11 juni op de
rekening van de stichting wordt
gestort, wordt door een sponsor verhoogd met 50%. De vrijwilligers hopen op deze manier
de extra kosten te kunnen dekken die zomers opdoemen door
het toenemende aantal gedumpte huiskatten en moederloze kittens.
,,We zien iedere zomer een toename van huiskatten die gedumpt worden”, legt Marya Dekker uit, coördinator van de zwerfkattenstichting. ,,Dit zorgt iedere zomer voor steeds grotere onkosten die we niet meer kunnen
opbrengen, vandaar deze actie.”

De normale dagelijkse zorg kunnen de vrijwilligers nog net dekken, maar in de zomermaanden moeten ze rekenen op extra opnamen van gedumpte dieren. Vaak zwangere poezen en
kittens. ,,Vorig jaar hadden we,
naast de 100 gecastreerde zwervertjes in de haven die we dagelijks verzorgen, negen gedumpte poezen, waarvan een aantal
zwanger. En tijdens een vangactie stuitten we op 20 doodzieke
kittens. De kosten om de beestjes er bovenop te krijgen waren
gigantisch.” De coördinator is
bang voor een herhaling; ,,Deze
week is de eerste hoogzwangere gedumpte poes aangekomen
in onze noodopvang, en zijn we
bezig met het vangen van verwilderde kittens. Het is vroeg in het
jaar warm geworden, dus zwerfkatten die niet gecastreerd zijn,

beginnen eerder met jongen.
Maar ook gaan mensen met dit
weer eerder op vakantie. Sommige van hen denken dat een kat in
de haven wel kan overleven. Helaas komt er alleen diepgevroren
vis aan wal, en katten overleven
hier niet. Een kat die we onlangs
vonden was broodmager en nauwelijks in leven. Deze lieve huiskat, staat niet als vermist geregistreerd. Dan weten wij wel weer
hoe laat het is!”
De stichting hoopt op de medewerking van dierenvrienden.
Stort een bijdrage op 4761772
t.n.v. Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden, te VelsenNoord(!), onder vermelding van
‘”zomeractie”. De stand wordt
bijgehouden op het dagboek van
de stichting; www.kattenbabbels.
web-log.nl. Ook kunt u contact
opnemen via 06-20504875.

WOC Noord-Holland
werkt met CareworX
Velsen-Zuid - Sinds deze maand werkt het Waterpolo Opleidings Centrum van
Noord-Holland samen met CareworX, een sport- en orthopedisch beweeg- en zorgcentrum.
CareworX is een centrum met
diverse (para-)medische disciplines met vooral in (top)sport
een jarenlange ervaring op het
hoogste niveau. In de getekende overeenkomst is vastgelegd
dat CareworX voor alle deelnemers van het WOC Noord-Holland binnen twee werkdagen
een diagnose stelt en tevens
haar behandelingen start als

het gaat om blessures, maar
ook om blessures te voorkomen. De behandeling hiervan
kan in samenspraak plaatsvinden binnen de eigen omgeving
bij een arts en/of fysiotherapeut. CareworX houdt bij deze
behandelingen de vinger aan
de pols en heeft desgewenst
contact met de behandelend
arts of fysiotherapeut. De kosten van de behandelingen zullen ten alle tijden bij de zorgverzekeringen worden gedeclareerd. Ook zullen er speciale
trainingen opgezet gaan worden voor de diverse doelgroepen.

UWV weg uit Beverwijk
Velsen - MKB-IJmond, de ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf in de IJmond,
betreurt het aangekondigde vertrek van het UWV uit Beverwijk.
Het werkplein voor de IJmond zal
per september 2012 haar IJmondiale dienstverlening verlenen
vanuit de Zijlweg in Haarlem. Het
Werkbedrijf in Beverwijk is een
van de eerste UWV-vestigingen
die verdwijnen door de kabinetsbezuinigingen op de arbeidsbemiddeling voor WW-gerechtigden.
Behalve het Beverwijkse personeel worden vooral minder kansrijke werkzoekenden en mensen
met een arbeidshandicap door de
maatregel getroffen, omdat hun
bemiddeling het meest intensief
en persoonlijk contact vraagt.
Zij zullen vanaf september volgend jaar moeten uitwijken naar
Haarlem of ze nu uit de gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk
of Uitgeest komen. Ook voor hen
echter zal de bemiddeling steeds
meer via internet en e-mail gebeuren.
,,Uiteraard zijn wij een voorstander van centralisatie en automatisering van overheidsgestuurde
organisaties waardoor de kosten
van dit soort organisaties voor
de belastingbetaler naar beneden zullen gaan. Echter, men treft
met deze bezuinigingsmaatregel
juist de zwakkere in de samenleving en ook deze mensen hebben

wij als werkgevers –zeker in de
IJmond- nu en in de nabije toekomst nodig om aan onze personeelsvraag te kunnen blijven voldoen. Daarnaast hebben wij in de
IJmond met Tata een banenmotor die samen met het Middenen Kleinbedrijf goed is voor ruim
80.000 werkzame personen binnen de regio’’, aldus Nagtzaam.
28 procent van de beroepsbevolking in de IJmond is echter laag
opgeleid, In vergelijking tot het
gemiddelde in de Metropoolregio Amsterdam waar dit percentage ligt op19% zijn er dus relatief veel laag opgeleiden in de
IJmondregio die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van en begeleiden naar een nieuwe baan.
Het werkplein is hier bij uitstek
-naast de uitzendbureaus- geschikt voor en persoonlijk contact met een vestiging dicht in
de buurt die de lokale/regionale
problematiek en werkgevers kent
gaat dit een stuk makkelijker. In
onze contacten met het UWV in
Beverwijk hebben wij ook altijd
zeer prettig samengewerkt bij het
zoeken naar personele oplossingen voor de IJmondiale bedrijvigheid het is dan ook jammer dat
deze regionale, goed geleide vestiging met gemotiveerde medewerkers in de toekomst zal verdwijnen terwijl er voldoende argumenten zijn om deze voor de
IJmond te behouden, besluit de
MKB regio-directeur.
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Drankrijders op de bon
Regio - Vorige week donderdagavond en in de nacht naar
vrijdag zijn er in de regio meerdere drankrijders van de weg
Politie Kennemerland controleert
24 uur per dag op alcohol. Op
de A9 werd ter hoogte van Badhoevedorp een 56-jarige man
uit Kortenhoef aangehouden die
met zijn auto tegen de vangrail
was geraakt na een uitwijkmanoeuvre. Op het politiebureau
bleek hij een promillage te hebben van 1.40. Hierop is zijn rijbewijs ingevorderd.
In Overveen werd even na mid-

dernacht een 18-jarige man uit
IJmuiden in een brommobiel gecontroleerd op het gebruik van
alcohol. Hij bleek een promillage te hebben van 0.55. Als beginnend bestuurder heeft hij een
rijverbod gekregen.
Op de Opaallaan in Hoofddorp
werd een 21-jarige Hillegomer
aangehouden. De man bleek te
rijden met een ingevorderd rijbewijs en had een promillage van
0.64. Ook op de Opaallaan werd
een 44-jarige Hoofddorpse te rijden met een promillage van 0.80.
De vrouw kreeg een rijverbod.

Marco Bons nieuwe
dirigent Bel Canto
Velsen - De storm is gaan liggen
en aan de einder schijnt de zon.
Na een turbulente periode is de
rust teruggekeerd voor het Velser Operagezelschap Bel Canto
en is men volop aan het repeteren voor de nieuwe opera die in
april 2012 wordt opgevoerd in de
Stadschouwburg Velsen. Hierbij
heeft ‘Bel Canto’ voor haar nieuwe uitvoering gekozen voor de
opera ’Giovanna D’Arco’ (Jeanne D’Arc) van de componist Guiseppe Verdi.
Onrust ontstond door verschillende factoren. Belangrijkste
van al was het feit dat een einde kwam aan de samenwerking
met dirigent André Kaart. Met
Kaart bracht ‘Bel Canto’ de afgelopen jaren de prachtigste opera’s ten gehore en tonele. Door
de hoge leeftijd van de dirigent
kwam een einde aan deze jarenlange fantastische samenwerking met het operagezelschap.
Er werd vervolgens naarstig gezocht naar een nieuwe dirigent,
maar dat bleek in de praktijk niet
mee te vallen. De beoogde dirigent moest affiniteit hebben met
opera en net als de voorganger
Kaart beschikken over een groot
muzikaal talent omdat niet alleen het koor, maar ook een heel
compleet orkest gedirigeerd
moet worden.
Een zware periode brak aan voor
koor en bestuur. Gedurende een
aantal maanden presenteerden
diverse dirigenten zich, maar er
kon geen directe keuze worden

gemaakt. De vonk sloeg echter over nadat kennis werd gemaakt met dirigent Marco Bons.
Hij wilde graag het stokje overnemen en over hem waren de
koorleden meer dan enthousiast.
Zijn C.V loog er niet om. Zowel in
het binnenland maar ook buiten
onze grenzen heeft hij zijn sporen verdiend. Marco Bons studeerde aan het Conservatorium
van Utrecht bij Kenneth Montgomery en David Porselein. Gedurende de laatste jaren van deze opleiding volgde hij ook directielessen bij Jurjen Hempel.
Hij voltooide deze studie in 1994
met een integrale uitvoering
van de opera Los Heraldos van
de Nederlandse Ilse van Kastelen. Marco speelde al op jonge
leeftijd viool en piano. De vioolopleiding bij Vaclav Novak aan
het Rotterdams Conservatorium
werd afgerond in 1990.
Ondertussen is hij al een aantal maanden aan het werk bij
Bel Canto, waarbij een prima samenwerking met het koor is ontstaan. Iedereen heeft er zin in
en kijkt naar de toekomst. Op
dit moment worden de audities
gehouden voor de hoofdrollen
in de opera ’Giovanna D’Arco’.
Nieuwe enthousiaste koorleden
zijn eveneens van harte welkom
als lid of op projectbasis voor de
operauitvoering. U bent van harte welkom op de vaste repetitieavond; dinsdagavond om 20.00
uur in de Abeel, Abelenstraat,
IJmuiden.

Clientenraad
Velsen bestaat
10 jaar

Buitenyoga op het
strand bij Villa Westend
Velserbroek - Met je voeten in
het zand, strek je armen in de
lucht, voel de wind langs je lijf en
de zon op je gezicht. Vanaf zaterdag 4 juni organiseert Yogastudio Santpoort elke zaterdag bij
mooi weer Yoga op het strand bij
Villa Westend.
Yogastudio Santpoort laat je
kennis maken met Vinyasa yoga. Dit is een dynamische vorm
van yoga, waarbij de houdingen
op het ritme van de adem met
een vloeiende beweging in elkaar over gaan. Iedereen is welkom, de lessen zijn goed te volgen voor zowel beginnende als
ervaren yogabeoefenaars.
De lessen zijn van 9.30 tot 10.45
uur. De prijs per les is 12,50 per
persoon en voor leden van Yogastudio Santpoort 10,00 euro.

Neem je eigen yogamat mee, je
kunt ook een yogamat bij Yogastudio Santpoor huren of kopen.
Na de les is er de mogelijkheid
om een heerlijke kop koffie of
thee te drinken op het prachtige
terras van Villa Westend.
De locatie voor Buitenyoga is
Villa Westend, Westlaan 4 in Velserbroek bij de Westbroekerplas.
Aanmelden voor buitenyoga kan
via e-mail naar info@yogastudiosantpoort.nl. Voor meer informatie www.yogastudiosantpoort.nl. Op dinsdagavond 21 juni om 20.15 uur is er een speciale
Midzomeravond yogasessie. Yogastudio Santpoort is vijf dagen
per week geopend voor diverse
vormen van yoga en is gevestigd
aan de Hoofdstraat in SantpoortNoord.

Leuke TVS kleuterdag
Velserbroek – Vorige week zondag organiseerden alle kleutergymjuffen van Turnvereniging
Santpoort, Monique Haleber,
Fleur Pichel, Eline de Vries, hun
jaarlijkse kleuterdag in gymzaal
De Weid.
Dit jaar stond de sportieve dag
in het teken van het circus. Alle jonge leden van de vereniging
werden welkom geheten door
een echte clown. Gedurende
dag hebben ongeveer 50 peuters en kleuters zich vermaakt
met allerlei verschillende activiteiten. Zo kregen zij als warming
up een choreografie aangeleerd
van dansdocente Fleur Pichel. En

oefenden zij verschillende activiteiten uit zoals, trampoline springen, trapezoïde zwaaien, balanceren en koppeltje duikelen. Ook
werden zij geschminkt als bijvoorbeeld clown, tijger of prinses. Zonder de enthousiaste medewerking van alle hulpouders
was het nooit zo’n succes geworden.
Na afloop gingen de kinderen
met een klein cadeautje en een
mooie ballon voldaan naar huis.
Het was een zeer geslaagde dag
en de leiding van TVS kijkt uit
naar de kleuterdag van volgend
seizoen.
Zie ook www.tvs-online.nl.

Velsen - Cliëntenraad Velsen
viert op zondag 5 juni het tienjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in de het Witte
Theater.
In de cliëntenraad participeren
vertegenwoordigers van de clienten van de afdeling sociale zaken. In de afgelopen jaren
is cliëntenparticipatie een begrip geworden dat niet meer is
weg te denken. Overal wordt de
roep om inspraak (medezeggenschap) groter. Het gaat vooral
om die situaties waarin de cliënt
min of meer afhankelijk is.
In de gemeente Velsen kreeg deze vorm van inspraak in 2000 gestalte. De toenmalige gemeentelijke Sociale Dienst formuleerde toen de wens om, naast alle
individuele klantcontacten, ook
op beleidsmatig niveau met haar
klanten in gesprek te komen.
Na overleg werd in maart 2000
de cliëntenraad geïnstalleerd.
De officiële oprichting volgde in
2001.
De Cliëntenraad bestaat uit 9 ervaringsdeskundigen, die nauw
contact onderhouden met hun
achterban. De gemeente maakt
dankbaar gebruik van de suggesties en adviezen die zij leveren voor het te formuleren beleid, dat daarmee immers beter kan worden afgestemd op
de vragen en behoeften van de
doelgroep.
De cliëntenraad heeft in de loop
der jaren al heel wat bereikt zoals: de vakantieregeling is nu
meer in overeenstemming met
de doelgroep; de beslissingstermijnen bijstandsaanvragen zijn
korter geworden; de communicatie en bejegening tussen consulent en cliënten is verbeterd;
door automatisering hoeft men
maar een keer gegevens aan te
leveren; het beleid van de gemeente is voor de cliënten begrijpelijker geworden; er zijn tevredenheidenquêtes gehouden;
vruchtbare uitwisseling met sociale raadslieden en de formulierenbrigade tot stand gebracht;
verzachting van sanctieregels;
de uitkering van de decembermaand wordt vóór de kerst uitbetaald
De cliëntenraad wil het 10 jarig bestaan graag vieren met alle cliënten tijdens een feestelijke bijeenkomst Er is een informatiemarkt met voorlichting over
de dienstverlening en financiële
voordeeltjes in de regio. Ook kan
er kennis gemaakt worden met
het aanbod van de kringloopwinkel. Naast een toespraak van
de wethouder Sociale Zaken Arjen Verkaik zal er ook live-muziek te horen zijn.
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Moonlight Shopping
komt laat op gang

Tekenweek
Velsen - - In de week van 20 juni wordt in het gebouw van het
Kunstencentrum Velsen aan de
P.J. Troelstraweg 20 in IJmuiden
een zogeheten Tekenweek georganiseerd. ’s Morgens, ’s middags en ’s avonds zijn er docenten / kunstenaars aanwezig om
belangstellenden te begeleiden
in allerlei onderdelen op het gebied van tekenen en schilderen.
Zo is er aandacht voor aquarelleren, portret tekenen, werken met
sjablonen en knipsels en buiten
tekenen en schilderen. Dus van
’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat kan iedereen haar of zijn talent testen en zich door ervaren
docenten / kunstenaars laten
coachen. Een Passe Partout voor
de hele week kost slechts 45,00
euro en dat is inclusief de materialen. Deze pas is tijdens kantooruren te verkrijgen bij de administratie van het Kunstencentrum. Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl.

Inbraak
in sloopflats
IJmuiden – Politiemensen stelden woensdagmorgen om 05.40
uur na een melding dat er inbraakgeluiden waren gehoord
een onderzoek in. De geluiden
waren gehoord bij de sloopflats
aan de Lange Nieuwstraat. Toen
de agenten de flats binnen gingen zagen zij vrijwel direct een
man, de 44-jarige IJmuidenaar
werd aangehouden. Nog steeds
werden er geluiden gehoord,
waarop de verdachte aangaf
met nog een andere man in de
flat aanwezig te zijn. Deze man,
een 37-jarige inwoner van Uitgeest, werd in een bijbehorende schuur aangehouden. Beide
mannen zijn overgebracht naar
een politiebureau en ingesloten
voor verhoor.

Ruit ingegooid
Regio – Bij de politie kwam omstreeks 01.40 uur de melding
binnen dat er iets niet in de haak
zou zijn bij een auto-onderdelenbedrijf aan de Surinameweg.
Ter plekke bleek een grote ruit te
zijn ingegooid. De agenten hebben een onderzoek ingesteld in
het pand maar niemand meer
aangetroffen. Ook is op dit moment nog niet bekend of er iets
is weggenomen. De politie is een
onderzoek gestart en wil graag
in contact komen met mensen
die getuige zijn geweest van het
incident. Zij worden verzocht
contact op te nemen via 09008844.

IJmuiden – Vrijdag waaide het
en erg warm was het niet. Moonlight Shopping heeft wel eens
onder betere weersomstandigheden plaatsgevonden. Maar het
bleef droog en later in de middag liet ook de zon zich nog zien,
waardoor het wat drukker werd.

Dag van het Park op
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Het was zondag
een gezellige drukte op Landgoed Beeckestijn dat, op verzoek
van de gemeente Velsen, de Dag
van het Park wederom heeft georganiseerd. Na de recente overname van het landgoed is er inmiddels veel gebeurd. Het hoofdgebouw is door de vereniging Hendrick de Keyser, de nieuwe eigenaar van de gebouwen op het
landgoed, gerestaureerd en Natuurmonumenten heeft de tuinen in eigendom en zij verzorgt
het beheer en het onderhoud van
de tuinen.
Eén van de in het oog springende veranderingen is de vijver aan
de achterzijde van het hoofdgebouw. Schoongemaakt en voorzien van een nieuwe, vrolijk spuitende fontein en nieuwe zitbanken is deze weer in oude luister
hersteld en is nu een fraaie blikvanger. Maar ook binnen in het
hoofdgebouw is het genieten geblazen nu de grote opknapbeurt
bijna geheel is voltooid. Op de
begane grond is een permanente
tentoonstelling ingericht met als
onderwerp ‘de invloed van mensen op hun natuurlijke omgeving’,
die zondag voor belangstellen-

den gratis was opengesteld. De
ruimten op de eerste verdieping
worden verhuurd om te werken
en om te vergaderen. Een koetshuis krijgt, zodra gerestaureerd,
een horeca bestemming en er is
dan ook de mogelijkheid voor het
houden van feesten en partijen.
Op deze Dag van het Park was
het voorplein omgetoverd in een
heuse markt met een zestiental
marktkramen. Deze werden bemand door organisaties die zich
inzetten voor natuurbeheer en
natuurbeleving. En voor de hongerige bezoeker of diegenen die
wilden picknicken stonden medewerkers van landgoed Duin en
Kruidberg met een etenskraam
paraat. Ook konden bezoekers
deelnemen aan lezingen die in
het hoofdgebouw werden gehouden, men kon luisteren naar
klassieke muziek in het zuidelijke
koetshuis of deelnemen aan een
wandeling door het park onder
leiding van een gids. Kinderen
konden knutselen bij de kraam
van het Pieter Vermeulen Museum of deelnemen aan een speurtocht door de tuinen. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag. (Joop Waijenberg)

Het Plein ’45 bood een vrolijke aanblik met allerlei kraampjes en attracties. De potrettekenaar is wat somber gestemd:
,,Ik heb nog maar twee klantjes
gehad.’’ Als er een vrouw met
een kinderwagen langs loopt,
vraagt ze: ,,Zal ik uw portret tekenen, mevrouw? Of dat van die
kleine?’’ De vrouw geeft geen
sjoege en loopt door. Een moeder en zoon zoeken een stempel uit. ,,Het lijkt op een tattoo,
het blijft weken zitten en je kunt
er mee douchen en zwemmen’’,
zegt de vrouw achter de kraam.
De jongen kijkt naar een doodshoofd en een draak. ,,Geen enge dingen’’, beslist de moeder.
Het wordt een ster. De stand die
T-shirts met het opschrift ‘Ajax
kampioen’ verkoopt, doet goede zaken. Quinten (12) heeft er
één gekocht: ,,Ik ben onwijs fan

van Ajax. Maar ook van Telstar,
hoor.’’ ‘Ik heb de hele nacht wel
duizend keer aan jou gedacht’,
klinkt er uit de luidspreker bij
het zweefmolentje. ,,Je hebt te
veel leuke dingen’’, verzucht een
meisje tegen een vrouw achter
een kledingkraam aan de Lange Nieuwstraat. Ze kan niet kiezen tussen een groen en een roze shirt. De dozen met aardbeien vinden gretig aftrek en ook
de ambachtelijk gerookte paling
wordt goed verkocht. ‘Ik maak
armbandjes met elke naam die
ju wilt’, staat er bij een stand te
lezen. Een schrijffout, of kon de
schrijver niet kiezen tussen je en
u? ,,Ik wil een armbandje met de
naam Ajax, in het rood en wit’’,
roept een vrouw. Een modezaak
heeft een kraam voor de deur
met kleding die met 50 procent
korting weg mag. Het is er druk.
,,Ik wordt hier zo hebberig van’’,
lacht een jonge vrouw. Een man
achter een kraam met modieuze
schoenen bij de Velserhof is de
hekkensluiter. ..Op vrijdag komt
het wat later op gang, dat is altijd
zo. Je zult zien, vanavond wordt
het hartstikke druk’’, zegt hij vol
vertrouwen. (Carla Zwart)

Club Beeckestijn en Beeckestijnpop
Velsen-Zuid - Zaterdag 11 juni
is het pittoreske Landgoed Beeckestijn van 13.00 tot 21.30 uur
het podium voor het meest toonaangevende gratis muziekfestival in Noord-Holland, Beeckestijnpop. Voor de 33ste keer biedt
het festival de vele trouwe bezoekers een spannende gevarieerde
mix van nieuwkomers en gevestigde namen uit alle windstreken
op drie verschillende podia.
Buiten de razendpopulaire Go
back to the Zoo zullen ook voor
sommigen misschien minder bekend klinkende bands als Melomanics, The Qemists, Capital Sentimental en Dÿse het podium betreden. Maar ook lokale
helden als Rarely Alive (foto) en
Sue the Night zijn van de partij.
Ook dit jaar dus weer verrassende acts die een bezoekje aan een

van de drie podia verdienen.
De vrijdagavond voorafgaand
aan het festival komt Club Beeckestijn met een mooie happening: Club Beeckestijn Celibrates The Last Waltz. Klinkende namen als Frank Kraaijeveld, Wouter Planteijdt, Thijs Vermeulen,
Fabiana Dammers, Boris Kothuis en vele, vele andere (lokale) artiesten zullen het speciale
afscheidsconcert van The Band
uit in 1976 geheel naspelen. Leo
Blokhuis, bekend van onder andere De Wereld Draait Door is
deze avond gastheer.
The Last Waltz werd indertijd
aangekondigd als het laatste optreden uit de indrukwekkend lange tourcarrière van The Band. Tijdens het concert werd de groep
bijgestaan door vele vrienden uit
de muziekwereld waaronder Paul

Butterfield, Eric Clapton, Neil
Diamond, Bob Dylan, Emmylou
Harris, Ronnie Hawkins, dr. John,

Joni Mitchell, Van Morisson, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie
Wood en Neil Young.
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Damesteams welkom
bij stratenvolleybal
Velserbroek - Het achtste dames straten zaalvolleybaltoernooi in Velserbroek wordt gehouden op zaterdag 8 oktober
2011. De voorbereidingen voor
de achtste editie van het toernooi zijn alweer in volle gang.
24 straten kunnen meedoen aan
dit toernooi. De inschrijving voor
de stratenteams is eind april
van start gegaan. Vooral nieuwe
straten uit Velserbroek worden
uitgenodigd om met dit geweldige toernooi mee te doen. 22 straten hebben zich inmiddels ingeschreven. Er kunnen nog twee

straten meedoen. Het toernooi
wordt op zaterdag 8 oktober gehouden in het Polderhuis van
15.00 uur tot 21.00 uur. 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 damesteam te formeren mag er een deelneemster uit
een aangrenzende straat meedoen. Opgave kan telefonisch bij
Frans Looij, 023-5383585 of bij
JanKees Holst, 023-5386471 of
via www.straatvolley.nl of info@
straatvolley.nl.

Hemelvaarttoernooi
SB groep/HCV’90
Velsen-Noord - Op 2 juni houdt
handbalvereniging SB groep/
HCV’90 weer het jaarlijkse handbaltoernooi op sportpark Rooswijk. Dit jaar doen 35 teams
mee van 12 verschillende verenigingen; zowel de jeugd als
de volwassenen zijn vertegenwoordigd. Het toernooi start om
10.00 uur en duurt tot ongeveer
15.00 uur waarna de prijsuitreiking volgt. Tussen de wedstrijden door vermaken de kinderen

zich op het miniland dat dit jaar
als het thema ‘Circus’ heeft. Behalve handballen is er weer een
fantastische loterij waarbij weer
vele prachtige prijzen zijn te winnen. Natuurlijk is het toernooi
niet compleet zonder een heuse
afterparty met een muzikaal optreden van zanger John Eeltink.
Kom kijken op 2 juni bij de gezelligste handbalvereniging van
Velsen-Noord en omstreken: SB
groep/HCV’90!

Toverboerderij

Molenweid op survival
Velserbroek - Vorige week vrijdag was de tiende survivaldag
voor O.B.S. de Molenweid uit
Velserbroek. De leerlingen uit
de groepen 7 en 8 fietsten door
‘de jungle’ van Spaarnwoude om
een avontuurlijke tocht te volbrengen.
De kinderen kwamen onderweg
allerlei spannende opdrachten
tegen. Ze moesten onder andere een touwbaanparcours, een
vlottenoversteek, een uitdagende route bij de blokkenwand en
een klimpartij in de boomgaard
volbrengen. Het accent lag ook
nu weer op het samenwerken

en stimuleren. Het was mooi
om te zien hoe de kinderen elkaar hielpen hun grenzen te verleggen. Nadat alle kinderen de
tocht hadden volbracht stond er
op school voor iedereen nog een
heerlijk buffet klaar.
Iedere twee jaar vindt dit grootse evenement in recreatiegebied
Spaarnwoude plaats. Dit kan alleen dankzij een grote groep
enthousiaste ouders die helpen
met alle voorbereidingen en de
uitvoering van het evenement.
Het blijft bijzonder om zo dicht
bij school van dit prachtige gebied gebruik te kunnen maken.
(foto: Serge Barnhoorn)

Driehuis - De nieuwe tentoonstelling Toverboerderij van het
Pieter Vermeulen Museum is een
groot succes. Sinds de opening
op 13 maart is het een komen en
gaan van jonge boertjes, boerinnetjes en schaapjes in het museum. In twee weken tijd bezochten ruim 800 bezoekers de magische boerderij en inmiddels staat
de teller al op 2500. Het geheim
van het succes zit hem niet alleen in de aantrekkelijke doe- en
ontdek tentoonstelling, maar ook
in de begeleiding van de schoolbegeleiders. De schoolbegeleiders toveren zichzelf voor elk
groepsbezoek om in fee Hupsakee. De fee ontvangt de schoolklassen in een sfeervolle setting
waar de kinderen plaatsnemen
rond haar toverketel. Pas nadat
de toverstokjes in de pot zijn gedoopt en er gezamenlijk een toverspreuk is uitgesproken, kunnen de bezoekertjes de dieren
van de boerderij laten praten. Zo
komen zij van alles te weten over
de boerderijdieren.
De tentoonstelling wordt bezocht door peutergroepen, kleutergroepen en de groepen 3 en
4. Ze krijgen van de groepsleerkrachten vaak te horen dat een
bezoek aan het Pieter Vermeulen
Museum door de begeleiding
vanuit het museum net dat beetje extra heeft.
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Kom tot jezelf

Lentefeest Rozenbeek
een groot succes
Velserbroek - De zon scheen
uitbundig en dat sloeg over
op iedereen die ons lentefeest
kwam bezoeken.
De opkomst was geweldig,
net als de sfeer. Overal op het
schoolplein zag je lachende gezichten. Soms ook wat vertwijfelde gezichten omdat de keuze
zo moeilijk was. Er waren zoveel
leuke dingen te doen dat het
soms moeilijk kiezen was.
De springkussens werden druk
bezocht en de tijd werd scherp
in de gaten gehouden. Iedereen
wilde uiteindelijk zich even uitleven op het springkussen. Maar
ook je beste vriend met een
skippybal van een balk afslaan
(wie wil dat nou niet?) was erg in
trek. Overal liepen kinderen met
rode gezichten van het gooien
met pittenzakken of de minuteto-win-it spelletjes. Ouders vermaakten zich vooral met het ra-

den van de leerkrachten die natuurlijk ook kind zijn geweest,
maar hoe zagen zij er toen uit?
Maar ook even op het terras bijkomen met wat te drinken en
genieten van de heerlijke lekkernijen speciaal voor deze dag
gemaakt door de ouders.
Om 13.00 uur kleurde de hemel
rood met mooie ballonnen die
richting de stralende zon gingen,
waarna de kinderen met z’n allen op de muziek gingen dansen.
Ze hadden een leuke dans ingestudeerd en de ouders keken vol
bewondering naar de dansende kinderen. Hierna gingen de
spellen weer van start en kon ieder kind zich weer uitleven op de
verschillende spellen, of natuurlijk geschminkt worden of het
spookhuis bezoeken. Kortom De
Rozenbeek kan terugkijken op
een zeer geslaagd lentefeest ter
ere van hun 20-jarig bestraan.

Meisjes Beekvliet
districtskampioen
Velserbroek - De meisjes van
groep 7/8 van basisschool de
Beekvliet uit Velserbroek zijn er
in geslaagd om de finale te halen van het schoolvoetbal district
West 1.
Na eerst kampioen van Velsen
geworden te zijn, volgde de regiofinale Haarlem en de districtfinale in Almere. De meiden wis-

ten alles winnend af te sluiten
en gaan nu voor het kampioenschap district West 1. Dit wordt
gespeeld op zaterdag 4 juni bij
vv IJsselmeervogels in Spakenburg.
Ook de Jan Campertschool
heeft zich hiervoor geplaatst, zodat de gemeente Velsen trots
mag zijn op zoveel voetbaltalent.

Velserbroek - Doe jij wat je belangrijk vindt? Workshop Kom
tot jezelf is een inspirerende
workshop om jou op een creatieve manier in contact te brengen met dat wat belangrijk is
voor jou. Je kent misschien wel
het gevoel van druk, druk, druk,
maar, heb je het ook druk met de
juiste dingen? Verdeel je jouw
aandacht goed? Hierop vind je
de antwoorden tijdens de workshop. Het is een verwenmiddag
of -ochtend voor jezelf waar één
persoon centraal staat: jij. De
start is met een schildersessie
waarbij je in contact komt met
je innerlijke wensen en prioriteiten. Het einde is met een concreet persoonlijk stappenplan.
De workshop wordt gegeven in
Velserbroek door Marieke Adrichem, beeldend kunstenaar en
Monique Korpershoek, psycholoog op dinsdagmiddag 14 juni van 13.00 tot 15.30 of donderdagochtend 16 juni van 09.30 tot
12.00 uur. Geef je op via e-mail:
nivdt@nivdt.nl.

Autozegening
Santpoort-Noord – Op zondag
17 juli organiseert K.B.O. afdeling wederom de jaarlijkse autozegening. Deze zal plaatsvinden op het voorplein van de
Naaldkerk, na afloop van de viering van 10.00 uur. Dit zal naar
verwachting ongeveer om 11.15
uur zijn. Het thema van de zegening is:‘ Blijf steeds op het goede
spoor.’ De zegening is toegankelijk voor alle weggebruikers. Nadere informatie bij Wally de Vries
–Ooms, via telefoonnummer
023-5384997 of 06-17044490.

Concert Soli
bij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 5 juni kunnen jong en oud genieten van een concert van Soli bij Informatieboerderij Zorgvrij.
Het Klein Orkest van Soli speelt
swingende muziek van onder
andere de Blues Brothers en de
Beatles. De majorettes van Soli
komen dansen en ook de slagwerkgroep treedt op. Bij goed
weer is het concert op het erf
van de boerderij en anders is het
binnen. Het concert is gratis en
begint om 13.00 uur. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

Mooie prestatie van
Schaakclub Santpoort 1
Velserbroek - De laatste ronde tegen de kampioen van de
derde klasse 3D Oud Zuylen
vond plaats in de thuishaven van
Schaakclub Santpoort: het Polderhuis in Velserbroek.
De wedstrijd eindigde in een fantastische overwinning voor Santpoort, dat daardoor knap tweede
werd. Na de promotie van verleden jaar een fenomenale prestatie. Helaas promoveert er maar
één in deze poule en moet Santpoort nog een jaartje geduld
hebben om door te stomen naar
de tweede klasse landelijk.
Martijn de Roode had weer een
mooie overwinning en komt in
rating steeds dichter bij zijn vader. Wim Gravemaker, invaller
voor zijn zoon Wim Laurens, verpulverde zijn tegenstander vanuit de opening, 2-0. Wim Eveleens is topscorer van Santpoort en wist ook nu weer een

punt aan zijn totaal toe te voegen, 3-0. IM Piet Peelen had
een zwaar weekend achter de
rug met het begeleiden van de
jeugd van Santpoort op het NK
en verloor zelf kansloos, 3-1. Ilias
van der Lende speelde de meest
spectaculaire partij van de dag,
met winst, 4-1. Rob Lathouwers
had een wisselend seizoen achter de rug en kon achter het bord
de winst niet vinden, 4-2. Maar
Xander Schouwerwou stelde de
winst veilig in een Oere Otang
opening: 5-2. Teamleider Peter
de Roode moest helaas zelf genoegen nemen met een nederlaag. Eindstand 5-3.
Op de dinsdagavonden is nu
een vrije inloop met Rapid partijen van 20 minuten per persoon.
Men kan zich op de avond zelf
inschrijven in het Polderhuis. Zie
ook www.schaakclubsantpoort.
nl.

Controle N202

Gevoelige afsluiting
in ’t Mosterdzaadje

Velsen-Zuid - De politie heeft
maandag tussen 14.00 en 16.00
uur een verkeersveiligheidscontrole gehouden op de Amsterdamseweg. Hierbij werd de snelheid van bijna 900 voertuigen
gemeten. Het merendeel van de
bestuurders hield zich aan de
snelheid: slechts acht bestuurders reden te snel. De hoogstgemeten snelheid was 108 km/uur.

Santpoort-Noord - Op vrijdag
3 juni om 20.00 uur sluit pianist Bernd Brackman zijn Schubert serie in ’t Mosterdzaadje af
met impromptu’s en de laatste
pianosonate in Bes groot. Een
grootse afsluiting. Het Amsterdams kamerkoor Babylon heeft
voor zondag 5 juni om 15.00 uur
een prachtig programma in petto voor het publiek in ’t Mosterd-

zaadje. Van Middeleeuwse madrigalen, klassieke koorwerken
van Händel, Mozart en Rachmaninov, naar muziek van Albert de
Klerk en Frederic Voorn.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
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2 juni 2012: 100-jarig bestaan

Stormvogels warmt
zich op voor eeuwfeest

IJmuiden - Jarenlang werden
de jubilea van IJVV Stormvogels gevierd op 1 juni. Nog niet
zo heel lang geleden kwam men
er door een film over het 10-jarig
bestaan achter dat 2 juni 1912
de oorspronkelijke dag van de
oprichting van deze echte IJmuidense voetbalvereniging is. Dus
zal op 2 juni 2012 het grote jubileumfeest ter ere van het 100-jarig bestaan van Stormvogels beginnen. Het feest zal zich over
het hele seizoen uitstrekken en
bestaan uit veel activiteiten met
een gouden randje.
De jubileumcommissie voor het
eeuwfeest is anderhalf jaar geleden al begonnen met brainstormen over de invulling van
het grote jubileum. Stormvogelsvoorzitter Nico Stoker en jubileumcommissievoorzitter Steffan
Kunst kunnen een deel van het
programma nu al onthullen.
,,Het wordt een jaar voor alle doelgroepen,’’ zegt Nico Stoker. ,,Alle jaaractiviteiten, zoals
het veteranentoernooi, het 7 tegen 7 toernooi en het jeugdtoernooi houden we in de planning, maar krijgen wel een bijzonder gouden randje.’’ Daarnaast worden veel bijzondere evenementen gehouden, zoals een grote receptie op 1 juni 2012, waarbij een boek over
100 jaar Stormvogels en een dvd
zullen worden gepresenteerd.
Op 2 juni volgt een grootse reunie. Vanaf 1 juni 2012 is in het
clubhuis een Stormvogels Museum, waar allerlei items over een
eeuw Stormvogels zijn te bewonderen. Na de zomerstop gaat het
jubileumjaar verder met een bijzondere wedstrijd. Steffan Kunst
hoopt het team van de Ex-Internationals naar IJmuiden te krijgen voor een wedstrijd tegen
Stormvogels 1. In Ex-Internationals spelen beroemde Nederlandse voetballers als Giovanni van Bronckhorst en Dennis
Bergkamp. Ook zijn er al bespre-

king gaande over een voetbaldrieluik met selectie en veteranen van Telstar en VSV. De laatste heeft op 16 februari 2012 het
100-jarig jubileum.
In september 2012 komt er dan
ook nog een grote feestavond
voor leden, oud-leden en sponsors. ,,Naar de invulling van een
knallend eindfeest wordt nog
gezocht,’’ zegt Steffan Kunst. ,,En
ook een aantal jeugdactiviteiten moet nog nader worden ingevuld.’’
De jubileumactiviteiten worden
nu al gedragen door vrijwilligers
en sponsors. De jubileumcommissie bestaat uit enthousiaste oud-spelers. Er is nauwe samenwerking met bestuur, sponsors en de Vrienden van Stormvogels, met ome Piet Heilig aan
het hoofd. Het jubileumboek
wordt geschreven door Stormvogels deskundigen Leen van der
Lugt, Jaap de Vries, Map Arpad,
Jack Zwart en Dieter van Laar.
,,Veel sponsors dragen in natura bij aan activiteiten, zoals met
een tent, of met het uitlenen van
een dochter voor het maken van
filmbeelden voor de dvd bij het
boek,’’ lacht Nico Stoker. ,,Maar
het wordt natuurlijk een duur
jaar met al die activiteiten, dus
komt er een grote sponsorloterij
met als hoofdprijs een auto. De
trekking is tijdens het grote feest
in september.’’
Terwijl al deze plannen over tafel gaan, wordt het ene voetbalseizoen afgesloten en zijn de
voorbereidingen voor het volgend seizoen onderweg. ,,Ook
dat gaat natuurlijk allemaal
door,’’ aldus Nico. ,,We hebben
een kleine 500 leden en hebben
volgend seizoen 25 of 26 teams,
waaronder twee zeer enthousiaste damesteams. Wij zouden
ook graag een of meer meisjesteams willen hebben. Met ons
mooie complex met twee kunstgrasvelden hebben we daar alle
ruimte voor.’’

Tweeënhalf jaar geleden was de
ontvlechting van StormvogelsTelstar, waardoor Stormvogels
op zichzelf werd terug geworpen. De droom van een sterk gezamenlijk IJmondteam viel daarmee voor veel mensen, waaronder Nico Stoker, in duigen. Maar
inmiddels staat er weer een gedegen en enthousiast Stormvogels stevig in zijn schoenen.
De club heeft een grote schare
trouwe leden en aanhangers en
vormt het kloppende voetbalhart
van IJmuiden. In de aanloop naar
het eeuwfeest zullen we het komende jaar nog veel meer over
deze voetbalvereniging horen.
Stormvogels warmt zich op voor
haar eeuwfeest en dat zal een
denderend voetbalfeest worden
met een groot enthousiast publiek en een nog groter aantal
spelers op de velden.
Wie bijdragen heeft voor het
boek of het museum kan zich
melden bij Stormvogels. Ook
wordt een ieder verzocht oud-leden te wijzen op de reünie op 2
juni 2012. (Karin Dekkers)

Kennemer
Fiets Toertocht
Velserbroek - Na eerdere succesvolle edities staat ook in 2011
de Kennemer Fiets Toertocht
fietstocht weer op de agenda.
Zondag 19 juni is het zover Ook
nu voert de tocht langs de mooiste plekjes van Zuid-Kennemerland. Landgoederen, duinen en
buitenplaatsen zorgen voor een
afwisselende route. Daarbij zijn
de afstanden zo gekozen dat iedere recreatieve fietser kan mee
doen. Villa Westend is niet alleen
de initiatiefnemer van de tocht,
maar draagt ook zorg voor de
organisatie en de verzorging. Er
kan gekozen worden uit twee afstanden: 25 en 50 kilometer. Een
combinatie is ook mogelijk. De
korte route gaat via de duinrand
naar Spaarnwoude, de lange
voert de deelnemer onder meer
naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vertrek bij Villa Westend, tussen 9.00 en 12.00 uur.
Zie ook www.villa-westend.nl

Snorfietser valt
Santpoort-Noord - Een 50-jarige
man uit Santpoort-Noord is zaterdag om 02.30 uur op zijn snorfiets
tegen een stoeprand op de Vlietweg gereden en daarbij ten val
gekomen. De man was volgens
omstanders enkele minuten buiten bewustzijn. De man had overduidelijk teveel gedronken. Hij is
naar het ziekenhuis vervoerd.

Mooie jeugdzeskamp
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Als afsluiting van
het seizoen was er zaterdag 28
mei voor de jongste jeugd weer
de jaarlijkse zeskamp bij IJVV
Stormvogels. De zeskamp werd
al weer voor de vierde keer op rij
gehouden en met groot succes.
Ondanks de harde wind waren er toch weer ruim 60 kinderen aanwezig die met veel plezier de strijd aangingen op onder meer de stormbaan, bij het
duovoetbal en natuurlijk een waterspel. Afgesloten werd er met
de traditionele touwtrekwedstrijden waar het er superfanatiek
aan toe ging. Na de prijsuitrei-

king ging iedereen moe maar tevreden naar huis.
De C1 van Stormvogels sluit tijdens het Hemelvaartweekeinde het seizoen af met een internationaal toernooi in Marseille waar zij alweer voor de 30ste
keer aan meedoen en de D2 gaat
nog naar een toernooi in Duitsland waar zij de eer van Stormvogels gaan verdedigen
Voor volgend jaar is er nog
plaats voor jeugd in alle leeftijden. Wie graag wil voetballen
kan aan het begin van het seizoen vrijblijvend mee trainen. Zie
ook www.stormvogels.nl of bel
06-13582324 (Jelle Anker).

Klipper is nieuwe
schoolkorfbalkampioen
Velsen – Zaterdag 28 mei vond
het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij D.K..V. plaats. Basisschool de Klipper-Zeewijk deed
mee met vijf teams.
In de klasse 3/4 deed het team
van groep 4 het buitengewoon
goed. In die poule werden alle vijf de wedstrijden gewonnen. De halve finale was een hele spannende strijd, met twee

teams die aan elkaar gewaagd
waren. Uiteindelijk werd er met
1-0 gewonnen.
Dan de finale. Dat is toch altijd
weer spannend. Klipper Zeewijk begon goed en kwam met
1-0 voor. Toch werd het al snel
1-1. Daarna waren de jongens
en meiden niet meer te stuiten
en werd er uiteindelijk met 4-1
gewonnen.

pagina 22

3 juni 2011

Donar Gym spinning
marathon voor KiKa
IJmuiden – Bij sportschool Donar Gym werd zondag een spinning marathon gehouden. Ongeveer 25 deelnemers fietsten drie
uur lang. De opbrengst is voor
de KiKa Run, die in november
voor het eerst onderdeel zal zijn
van de marathon van New York.
Ria Verhulst (53) uit IJmuiden is
hiervoor aan het trainen.
Ria was net 50, toen er na een
bevolkingsonderzoek in 2007
borstkanker geconstateerd werd.
Ze onderging chemokuren, bestralingen en een borstbesparende operatie. Nu ondergaat ze
nog voor vijf jaar een hormoontherapie en ze heeft zich beschikbaar gesteld voor onderzoek. Ria
is heel sportief. Ze doet twee tot
drie keer in de week aan hardlopen en ze bezoekt wekelijks drie
keer de sportschool voor conditietraining. De laatste drie maanden voor de marathon voert ze
het hardlopen op tot vier of vijf
keer per week. Het sporten kost
vaak veel inspanning, maar het
bracht Ria ook veel: ,,Je krijgt
uithoudings- en doorzettingsvermogen en je leert je grenzen
te verleggen. Daar heb ik tijdens
mijn ziekte veel baat bij gehad.
Bewegen is belangrijk, de artsen
zeggen het ook.’’ Een jaar voor
de operatie liep ze de marathon
in Amsterdam, een jaar daarna
die in Berlijn. Daar hoorde ze, dat
de marathon in New York echt

het summum is. Ze besloot mee
te doen en toen ze hoorde van
de KiKa Run, was haar beslissing gauw genomen. ,,Kinderen
horen niet ziek te zijn, die moeten lekker kunnen spelen’’, aldus
Ria. ,,KiKa stelt geld beschikbaar
voor onderzoek en ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat
is.’’ Toen Martine van Donar Gym
van haar plannen hoorde, organiseerde ze spontaan de spinning marathon. Ria moet minimaal 5000 euro inleggen voor de
Kika run, ze is al op de helft. De
marathon van zondag bracht 500
euro op. Ria werkt bij de Vomar,
daar gaat het personeel elk jaar
dauwtrappen op Hemelvaartdag. Haar werkgever besloot, dat
Ria de opbrengst daarvan ook
mee mag nemen naar New York.
(Carla Zwart)

Kievit neemt Tafeltje
Dekje IJmuiden over
Regio - Tafeltje Dekje IJmuiden
beëindigde per 1 juni 2011 de
maaltijdservice. De bezorging
zal met ingang van deze datum
verzorgd worden door Kievit uit
Haarlem. Dit bedrijf bestaat al
sinds 1970 en is gespecialiseerd
in het verzorgen en bezorgen
van warme maaltijden en Apetitomaaltijden.
De bezorging van de warme maaltijden door Kievit vindt
plaats van maandag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 13.30 uur
en van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur. Kievit bezorgt niet in Velsen-Noord.
De maaltijdservice van Tafeltje
Dekje was uitsluitend tussen de
middag. Nu kan men via Kievit
de maaltijden ook wijzigen naar
een tijdstip tussen 16.00 en 18.00
uur. De te bestellen diepvriesmaaltijden staan in de brochure
van Apetito. Men kan een vaste
dinerdoos bestellen of zelf een
doos samenstellen. Elke maaltijd
is voorzien van een nummer. Op
de bestelbon hoeft men alleen
de gekozen nummers te noteren.
De doos met vriesverse maaltijden wordt wekelijks bezorgd
op dinsdag tussen 9.00 en 11.00
uur. Mocht dit niet schikken, dan

kan altijd een ander tijdstip worden afgesproken.
Bestellen kan telefonisch van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 14.30 uur. Maar ook
kan men de ingevulde bestelbon
aan de chauffeur meegeven. De
bestelling dient op donderdag
voor 10.00 uur binnen te zijn.
Het is ook mogelijk om soep en
een toetje te bestellen. De soep
wordt iedere dag vers door de
kok van Kievit bereid. Kievit is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 14.30 uur via telefoonnummer
023-5517734,
Warme maaltijden kosten 5,95
euro, vriesverse maaltijden 5,70.
Soep 0,80 euro en een toetje
0,95 euro. Aan het eind van elke
maand worden de afgeleverde
maaltijden afgerekend. Dit vindt
plaats via een automatische afschrijving. De ingevulde machtigingskaart kan worden toegezonden of meegegeven aan
de chauffeur. De maaltijd voor
tweede Pinksterdag wordt op
vrijdag 10 juni koud bezorgd. Bij
Kievit begrijpt men dat de overname een grote verandering is
voor de klanten. Men staat echter graag voor alle vragen klaar.

Nieuw in
IJmuiden:
Covenu
Uitzendbureau
IJmuiden - Nadat gebleken
was, dat er behoefte was
aan een solide en betrouwbaar uitzendbureau met een
goede prijs/kwaliteit verhouding, vestigde Covenu Uitzendbureau zich in januari in
de Felison Terminal aan het
Sluisplein.

Personeel gedupeerd
door failliet Hans Textiel
IJmuiden - Ze was 22 jaar filiaalhoudster van Hans Textiel
aan de Velserhof. Vorige week
woensdag moest Jeannette Koppen (62) in de krant lezen, dat
haar werkgever de dag daarvoor
failliet was verklaard. Donderdag belde een collega van een
zaak aan het Marktplein: ,,Ze
zijn de winkel aan het leeghalen.’’ Op vrijdag zou ze haar salaris en het vakantiegeld ontvangen: ze heeft er nog geen cent
van gezien. Helemaal als donderslag bij heldere hemel kwam
het niet voor Jeannette en voor
haar collega’s Reinolda en Astrid, die ook al heel wat jaren in
de zaak werkten. Sinds december vorig jaar wisten ze, dat hun
baas Hans de zaak wilde verkopen. Volgens eigen zeggen onder meer, omdat hij zichzelf er te
oud voor vond. Er waren onderhandelingen met een Duits confectiebedrijf over een overname.
In februari werd duidelijk, dat dit
niet door ging. Er volgden andere onderhandelingen, onder andere Zeeman en Terstal namen
filialen van Hans Textiel over. De
dames bleven hopen, dat hun filiaal zou blijven bestaan. Op een
gegeven moment tegen beter
weten in. Er was geen communicatie, alles wat ze wisten vernamen ze via de media en uit
de derde hand. Onzekerheid
knaagt aan je, stress vreet aan
je en dat heeft zijn lichamelijke
weerslag. Jeannette en Reinolda zaten ziek thuis en toen Astrid op vakantie ging, moest er

noodgedwongen een briefje op
de deur: ‘Wegens omstandigheden gesloten’. Het ergste vinden
ze, dat ze officieel nog steeds
van niets weten, zelfs geen bedankje kregen ze van hun voormalige werkgever. Begin deze week kwam er eindelijk een
brief van de curator, die de zaak
gaat afhandelen. ,,Het UWV gaat
er voor zorgen, dat we ons geld
krijgen. Maar dat kan weken duren. Toevallig heb ik een klein
spaarpotje, maar de jonge meiden die afhankelijk zijn van hun
salaris, die zijn dubbel de dupe’’,
vertelt Jeannette. ,,Bovendien
zijn we alle drie op een leeftijd,
waarop je niet makkelijk een andere baan vindt. Ik ben nu opeens met de VUT, het dringt nog
niet echt tot me door. Voor het
Stadscentrum vind ik het ook
jammer, dat er nu weer een winkel leeg staat.’’ Positieve kanten
zien ze desondanks ook. Ze ondervonden veel steun van collega’s aan de Velserhof en het
Marktplein en ook de klanten
toonden regelmatig hun belangstelling en medeleven. ,,Ik wordt
er nog regelmatig op straat op
aangesproken door klanten’’,
vertelt Reinolda. ,,Dan vragen ze:
hebben jullie het echt niet zien
aankomen? Nee, dat hebben we
niet. Niet op deze manier.’’ Astrid zegt: ,,Laatst vroeg iemand
aan me: er is zeker wel een afvloeiingsregeling?’’ Ze laat een
schamper lachje horen. Ze gaan
een onzekere tijd tegemoet, zoveel is zeker. (Carla Zwart)

Verdachten overval in
voorlopige hechtenis
IJmuiden - De twee verdachten
van de overval op het geldtransport, op 11 mei aan het Kennemerplein in IJmuiden, blijven 90
dagen in voorlopige hechtenis.
De twee, een IJmuidenaar in de
leeftijd van 46 jaar en een 47-jarige man zonder vaste woonof verblijfplaats, werden diezelfde avond nog door rechercheurs van het Overvallenteam
aangehouden en ingesloten. Het

Overvallenteam heeft inmiddels
ook een derde verdachte aangehouden; een 42-jarige vrouw
uit IJmuiden. Zij wordt verdacht
van betrokkenheid bij de gewapende overval. De Raadkamer
heeft haar voorlopige hechtenis
geschorst. Politie Kennemerland
heeft sinds 1 mei een overvallenteam operationeel, dat specifiek bezig houdt met het oplossen van overvallen in de regio .

Via de aandeelhouders KVSA
en Inventheon kan het uitzendbureau hierdoor een beroep
doen op een groot en sterk netwerk. Vestigingsmanager Selma Coban richt zich samen met
haar collega op detachering,
werving en selectie, uitzenden
en payrolling. Bij dit laatste zorgen de bedrijven zelf voor de
werving en selectie van het personeel, maar verzorgt Covenu Uitzendbureau alle administratie die daar bij komt kijken. Het uitzendbureau is sterk
in technisch, industrieel, logistiek en horecapersoneel. Covenu Uitzendbureau is lid van de
NBBU brancheorganisatie en
voldoet aan alle eisen. Het bureau is ISO 9001 Nen gecertificeerd en heeft ook de 4400-1
certificering.
De VCU certificering staat voor
veiligheid, gezondheid en milieu. Covenu Uitzendbureau
ontving onlangs het concept
certificaat en is voorgedragen
voor het echte certificaat, dit
wordt waarschijnlijk binnenkort
in ontvangst genomen. De vestigingsmanager is er met recht
trots op, dat het uitzendbureau
in vrij korte tijd de nodige certificering wist te behalen.
Covenu is een Latijns begrip,
het betekent: samenkomst. Het
idee is dat de uitzendkracht, de
klant en het uitzendbureau elkaar vinden in goede harmonie,
vandaar de drie om elkaar geslagen armen in het logo. En dat
is precies waar Selma en haar
collega voor staan: een goede
samenwerking tussen het uitzendbureau, de bedrijven en
de uitzendkrachten! Meer weten? Bel 0255-545490 of kijk op
www.covenu.nl.
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Sluiter bezoekt Hofgeest

Concerto in
Memoriam
op Westerveld
Driehuis - Zondag 5 juni om
14.00 uur wordt in het monumentale gedenkpark van Begraafplaats & Crematorium Westerveld (Duin en Kruidbergerweg in Driehuis) het jaarlijkse
Concerto in Memoriam gehouden. Het muzikale programma
wordt verzorgd door het balleten symfonieorkest Holland Symfonia met als vioolsoliste de internationaal bekende Isabelle
van Keulen. Jan Terlouw (foto)
spreekt een Woord van Troost.
Het concert is vrij toegankelijk;
Westerveld wil hiermee iedereen de mogelijkheid bieden hun
dierbaren te gedenken. Het gerenommeerde orkest Holland
Symfonia, onder leiding van dirigent Otto Tausk, is de vaste partner van Het Nationale Ballet en
het Nederlands Dans Theater.
Tijdens het Concerto in Memoriam wordt onder meer een vioolconcert van Mendelssohn uitgevoerd met als soliste Isabelle
van Keulen. Ook is het ‘Sinfonia
da Requiem’ van Benjamin Britten te beluisteren. Het orkest geniet onder meer bekendheid van
de Amsterdamse Uitmarkt waar
het traditiegetrouw op zaterdagavond een live uitgezonden concert verzorgt. Omdat het Holland
Symfonia zo imposant is, wordt
het podium van het Concerto in
Memoriam speciaal aangepast.

Het Woord van Troost wordt gesproken door Jan Terlouw. Jan
Terlouw was als fractievoorzitter van D66 en minister van
Economische Zaken een bevlogen politicus. Ook is hij schrijver van (kinder)boeken, waaronder ‘klassiekers’ als Koning
van Katoren, Oorlogswinter en
Briefgeheim. In 1994 organiseerde Westerveld het eerste herdenkingsconcert en bleek daarmee aan een belangrijke behoefte te voldoen. ,,En dat doet het
nog steeds”, vertelt Carla BosuaWesterman, directeur van Westerveld. ,,Elk jaar komen er duizenden mensen naar het Concerto in Memoriam. ,,Veel mensen ervaren het als heel bijzonder om tijdens het concert in het
monumentale decor van ons terrein hun dierbaren te gedenken.”

Pieren netjes opgeruimd
IJmuiden aan Zee - In samenwerking met de Federatie Noordwest Nederland en
P.O.S. van Sportvisserij Nederland is een opruimactie voor de
Noord- en Zuidpier gehouden.
Deze werd uitgevoerd door de
leden van de plaatselijk zoutwaterhengelsportvereniging IJZZV ,
die meestal op de zuidpier vist.
Er werd een behoorlijke hoe-

veelheid afval verzameld. Onder het toeziend oog van de directeur van Rijkswaterstaat werd
hard gewerkt om het afval zoals
blikjes en plastic tussen de blokken en op de pier in te zamelen.
Onderwijl werden de vissers en
piergebruikers
aangesproken
om hun afval vooral niet achter
te laten maar netjes in de beschikbare containers te stoppen.

Sparen voor later…
Velsen - Het is al een hele tijd
geleden dat onze zoon zijn oog
heeft laten vallen op een afstandsbestuurbare vrachtwagen.
De prijs ervan is echter fenomenaal. Tot zijn grote spijt is zowel zijn verjaardag als de komst
van de Goedheiligman voorbij
gegaan zonder dat hij verblijd
is met zijn grote wens. Inmiddels heeft hij besloten dat hij er
zelf voor gaat sparen. Een uitdaging, want gezien de inhoud van
zijn spaarvarken en zijn maandelijkse ‘spaarcapaciteit’ zal hij
zo rond zijn 18de verjaardag de
vrachtwagen kunnen kopen.
Maar dan heeft hij vast en zeker
andere doelen voor zijn zuurgespaarde geld!
Het zal u waarschijnlijk niet onbekend voorkomen dat het gemakkelijker is om te sparen als
u een bepaald doel voor ogen
hebt. Deze doelen kunnen voor
een ieder verschillend zijn.
Zo kunt u denken aan een buffer voor alledag. Want wat dacht
u van de wasmachine die kapot gaat of een onverwachte reparatie aan uw auto? En heeft u
al nagedacht over uw inkomen
voor later? Wilt u ook na uw
pensionering het leven kunnen
leiden dat u voor ogen heeft?
Dan is het belangrijk om nu al
bij uw situatie stil te staan. Wat
is uw gewenste pensioeninkomen en bouwt u wel voldoende
op om uw wensen te kunnen realiseren?
De toekomst van de kinderen
kan ook een spaardoel zijn. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk kostbaar. Wilt u uw kinderen
laten studeren zonder hen met
een hoge studieschuld aan hun
carrière te laten beginnen? Misschien wilt u uw kinderen al op
jonge leeftijd leren met geld om
te gaan.
Of is uw spaardoel het aflossen

van uw hypotheek? De hypotheekrente is gedurende 30 jaar
aftrekbaar. Wanneer uw hypotheek na deze periode niet is afgelost, kunt u de rente over de
restschuld niet meer aftrekken.
Dat betekent een verhoging van
uw maandlasten. En dat is vaak
op een moment dat uw inkomen
al achteruit gaat vanwege uw
pensionering.
Uiteraard kan het ook zijn dat u
vermogen heeft dat u niet nodig hebt om een bepaald doel te
realiseren. Wij noemen dat vrij
vermogen.
De Rabobank heeft voor ieder doel, maar ook voor uw vrije
vermogen een oplossing die bij
u past. Kijk eens op www.rabobank.nl/spaarwijzer voor de Rabo SpaarWijzer. Heeft u liever
een persoonlijk gesprek? Neem
dan contact op met de afdeling Private Banking via 0235133580 of via privatebanking@
velsen.rabobank.nl.
Wij helpen u graag met het realiseren van uw wensen en dromen!
Annelies Ruiterkamp-Bekman,
Accountmanager Private Banking

Velserbroek - LTC Hofgeest
doet mee met de Open Tennisdagen van 2 tot en met 5 juni.
Zaterdag 4 juni zal oud-topspeler Raemon Sluiter, ambassadeur
van de Open Tennisdagen, een
bezoek brengen aan deze club
in Velserbroek. Hij roept iedereen op die weleens, nauwelijks of
helemaal nooit een racket heeft
vastgehouden met hem een balletje te gaan slaan bij tennisvereniging LTC Hofgeest. Er zijn banen beschikbaar voor mensen
met geen of weinig tenniservaring tussen de 18 en 40 jaar. Wie
komt, maakt bovendien kans op
prachtige prijzen, waaronder een
exclusieve tennisclinic met Raemon Sluiter.
Onder het motto ‘Zonder jou is
er geen bal aan’ worden van 2
tot en met 5 juni in het hele land
de Open Tennisdagen gehouden.
Ook tennisvereniging LTC Hofgeest in Velserbroek stelt zaterdag 4 juni van 16.00 tot 18.00 uur
zijn banen open om niet-tennissers kennis te laten maken met
tennis. De Open Tennisdagen zijn
een initiatief van de Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNLTB).
Deze Open Tennisdagen zijn
vooral bedoeld om een grote

groep mensen op een originele
manier te laten kennismaken met
het spel. ,,Wij vragen een ieder
om familieleden en kennissen die
nog niet tennissen aan te sporen
om aanstaande zaterdag de tennisbaan op te gaan. En kom dan
vooral samen. Het wordt lastig
om in je eentje te spelen. Niet
voor niets hanteren we het motto
‘Zonder jou is er geen bal aan!’’
aldus Loek Ruijter, voorzitter van
LTC Hofgeest.
Het programma op zaterdag van
16.00 tot 18.00 uur: ontvangst
door de bestuursleden met een
leuk presentje. Kennismaken met
de club onder het genot van een
kopje koffie, glaasje frisdrank en
wat lekkers. Uitleg van het programma en uitreiken van een infomap. Lichtkrant met presentatie van tennisvereniging LTC Hofgeest. Tenniskennismaking met
tennisschool TOV en Raemon
Sluiter. Demonstratiepartij met
Raemon Sluiter.
Fotoshoot van alle deelnemers
met Raemon Sluiter. Voor de kinderen een supergaaf springkussen en schminken. Alles over de
Open Tennisdagen is te vinden
op www.ltchofgeest.nl. Spoor familieleden, vrienden en kennissen aan om ook te komen.

Zaterdag Santhappen

Rabobank en winkeliers
samen aan tafel
Santpoort-Noord - Rabobank Velsen en Omstreken
blijft zeker tot 2014 hoofdsponsor van het culinaire evenement ‘Santhappen’.
Daarvoor is een 3-jarige
overeenkomst ondertekend
door Edwin Abee (links op
de foto), directeur Particulieren Rabobank Velsen en
Omstreken en Reinout van
Waalwijk van Doorn, voorzitter WOV Santpoort.
Ieder jaar is het Broekbergenplein een dag lang één grote reunie van mensen uit Santpoort
en omstreken. Edwin Abee:
,,Rabobank investeert graag in
de lokale gemeenschap en is
er trots op hoofdsponsor te zijn
van het culinaire evenement.’’
Zaterdag 4 juni wordt voor de
elfde keer ‘Santhappen’ gehouden. Aan deze editie werken maar liefst twaalf culinaire bedrijven mee. Waaronder de nieuwkomer Landgoed
Duin en Kruidberg. Het evenement wordt om 17.30 uur officieel geopend door Edwin Abee,
om 22.00 uur wordt het laatste
rondje geschonken. Medewerkers van Rabobank Velsen en
Omstreken (waaronder Ina Walthaus) verzorgen net als voorgaande jaren, de muntuitgifte.
Tijdens het evenement zal een
keur aan lokale bedrijven, Sant-

poortse specialiteiten presenteren: een diversiteit aan heerlijke hapjes en goed gevulde glazen. Het geheel zal ondersteund
worden met ‘latin en jazz live
muziek’ van Yvonne Weijers.
Deelnemers zijn Shoarma en
Grill restaurant Ramsis, Santpoortse Verleiding, Ambachtelijke slager Duijn, Only Pasta, Restaurant Boschbeek, Villa Westend, Wijnhuis ten Bilt,
Primeurshop Bol, Café Bartje,
Icebar Scoopalicious, Restaurant De Meierij, Landgoed Duin
en Kruidberg en Santpoort aan
Zee.
Rabobank Velsen en Omstreken en WOV Santpoort wensen
u veel plezier tijdens ‘Santhappen’.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Fietsdriedaagse

Vacatures
Huttenbouw
Velserbroek

De Brulboei - Ook dit jaar
staat de Brulboei-fietsdriedaagse weer op het programma. Drie
avonden een mooie tocht fietsen
van ongeveer 30 km. in de eigen
omgeving. Altijd heel leuk om te
doen en voor alle leeftijden. Starten tussen 17.00 en 19.00 uur bij
Buurthuis de Brulboei op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 juni. Kosten vier euro per
persoon. De inschrijving is al begonnen. Meer weten? Bel 0255510652 of kijk op www.buurthuisdebrulboei.nl

De Koe - Jongerencentrum de Koe roept alle jongeren op die het leuk vinden
om tieners te begeleiden als
groepsleider bij de Huttenbouw Velserbroek.
• Je bent betrokken bij deze
leeftijdsgroep.
• Je vindt het leuk om deze
fantasie te ondersteunen bij
het bouwen.

Sponsoren
Nationale
Straatspeeldag
Abelenstraat
De Spil – Gister vond de Nationale Straatspeeldag plaats in
de Abelenstraat in IJmuiden. Deze dag werd georganiseerd vanuit buurtcentrum de Spil. Om deze gezellige dag waar te kunnen
maken is de Spil afhankelijk van
subsidies, maar ook van sponsoren. Sponsoren hebben gezorgd
dat de Spil wat extra’s heeft kunnen waarmaken voor de kinderen en vrijwilligers tijdens deze geweldige dag. Bij deze bedankt de Spil de sponsoren; Telstar, Snackbar Rose Garden,
LIDL, Stichting OIG/IHD & Vellesan College.

Informatie
Welzijn Velsen
op braderie
Kennemerlaan
De Spil - Op 2 juli 2011 is er
een gezellige braderie op de
Kennemerlaan in IJmuiden.
Op deze braderie staat Stichting Welzijn Velsen met een informatie kraam. Bij deze kraam
kan iedereen informatie halen
over de werkzaamheden en activiteiten die de Stichting verzorgt. Zo kunt u informatie krijgen over taalprojecten, taalactiviteiten, kinderactiviteiten en
volwassenenactiviteiten. Stop
even bij onze kraam en maak
kennis met alle leuke en nuttige activiteiten die wij voor iedere inwoner van Velsen verzorgen. U kunt folders meenemen
waarin alle activiteiten staan die
in het nieuwe seizoen worden
gegeven in alle buurtcentra in
Velsen.

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor het plezier
en de bouwveiligheid.

Nieuw: Koffie Totaal
In Velsen-Noord, op het Breesaperhof, is op 1 juni een nieuwe
ontmoetingsactiviteit begonnen
voor alle inwoners. Een terrasje,
koffie en broodjes, sport en spelletjes voor kinderen en jongeren.
De volwassenen mogen natuurlijk
ook meedoen! Ans keet en Judith
de Ruyter: ,,Inderdaad, we merken
dat in verschillende wijken inwoners langs elkaar heen leven en er
nauwelijks binding met hun wijk is
en dat de tolerantie tussen de bewoners een positieve impuls kan
gebruiken. Vandaar dit nieuwe
project. De doelstelling is om ontmoeting en sociale samenhang te
verbeteren. Dat leidt tot meer on-

derling begrip voor jong en oud.
Het zal het woon- en leefplezier
doen toenemen.’’ Velsen-Noord is
de eerste woonkern waar de gezamenlijke organisaties in Velsen
starten met deze nieuwe werkwijze. Koffie Totaal is één van de vier
projecten. Er kan snel mee gestart
worden door subsidie van het Wijkertorenfonds, Oranjefonds en
het VSB Fonds. Het is de bedoeling deze werkwijze uit te breiden naar de andere woonkernen
van Velsen. Koffie Totaal is om de
week in de buurt vanaf 12.00 uur,
direct na schooltijd. Op 1 juni was
de eerste keer. Daarna op 15 juni op het Stratingsplantsoen en

Cursus Capoeira voor
tieners en jongeren
De Dwarsligger - Voor deze cursus Capoeira (sierlijke verdedigingskunst) kunnen tieners en jongeren van
14 tot 18 jaar zich inschrijven.
We kunnen maximaal 15 cursisten plaatsen. Een les duurt
één uur. De lessen zullen op
maandag gegeven worden
van 20 juni tot 18 juli 2011 van
17.30 tot 18.30 uur. Je hebt
losse kleding nodig. Lijkt het
je leuk om les te krijgen in deze verdedigingskunst van de
meester Caramelo geef je dan
snel op. Dat kan in de Dwars-

ligger / Branding bij Simone:
simone@bcdedwarsligger.nl.
5 lessen voor 17,50 euro. Opgave is alleen geldig als je
een formulier hebt opgehaald,
volledig ingevuld en ondertekend. Inschrijfformulier is op
te halen bij Buurtcentrum de
Dwarsligger/ Branding, Planetenweg 338 in IJmuiden. Of
via de website: www.welzijnvelsen@nl. ga naar activiteitenaanbod, dan naar Dwarsligger en dan naar tieners en
jongeren. Meer weten? Bel
0255-512725.

zo verder. Op affiches in de buurt
kunnen inwoners informatie vinden over de activiteit en de locatie. Ans Keet en Judith de Ruyter
sluiten af: ,,Koffie Totaal zal dienen
als smeerolie voor de overige drie
projecten die we opstarten. Tijdens de koffiebijeenkomsten worden belangrijke contacten gelegd,
een ieder wordt gehoord en er is
ruimte voor eigen inbreng van de
bewoners. Naast de Koffie Totaal
staan er nog drie projecten van
ons op de rol. We gaan eerst iets
moois maken van deze activiteit
en vervolgens kunnen de andere
drie projecten dan een vliegende
start maken.’’

• Je bent beschikbaar op
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag in de eerste week van de zomervakantie (van 25 tot en met 28
juli 2011 van 9.30 tot 17.00
uur).
• Als je wil kan je ’s avonds
ook mee-eten op het terrein.
Van te voren is er overleg
over de taakverdeling tijdens
de Huttenbouw. Meldt je aan,
samen met vrienden of vriendinnen mag ook. Bij Minke of
Lars in Jongerencentrum de
Koe bel 023-5491817 of mail
naar info@jcdekoe.nl. Doe
mee!

Kinderfeestje?
Geef een High
Tea in de Mel!
De Mel - Een leuk verjaardagsfeestje geven kan nu ook in
Buurtcentrum de Mel in VelsenNoord. Iedere woensdagmiddag,
met uitzondering van de schoolvakanties, wordt er een High Tea
georganiseerd voor de jarige en
de uitgenodigde kinderen. De
High Tea bestaat uit zoete en hartige hapjes met limonade en thee
en duurt 2,5 uur. In overleg kunnen wij aan bijzondere wensen
tegemoet komen. Er kunnen per
feestje maximaal 8 kinderen van
8 t/m 12 jaar meedoen en de kosten zijn 8,50 euro per kind. Meer
weten? Bel 0251-210050 of mail
naar lydia@demel.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Loopbaancoach,
dat werkt

Welverdiend succes
voor Hertel Amsterdam
Regio - De Hertel-vestiging in
Amsterdam is bij cacaofabriek
ADM in Koog aan de Zaan verantwoordelijk voor alle steigerbouw voor onderhoudsprojecten. Een contract dat is gebaseerd op vakmanschap, betrokkenheid en vertrouwen en waarin Hertel zijn kwaliteit volop kan
bewijzen.
Vestigingsmanager Louis Ebbeling vertelt: ,,Romboud Fijth en
ik hebben dit project via koude
acquisitie binnengehaald. Na de
nodige onderhandelingen mochten we ons uiteindelijk in een pilot van 3 maanden gaan bewijzen.’’ En dat is gelukt: tot eind
2011 is Hertel als ‘prefered supplier’ aan het werk op de locatie
van ADM aan de Zaan. ,,We hebben een eigen materiaalopslag
bij ADM. Zo kunnen we snel van
start als er een project is. Verder
zorgen we natuurlijk voor een
goede bezetting: een vaste ploeg

mensen die allemaal VCA** hebben en voldoen aan de richtlijnen van ADM voor veilig werken en hygiëne. Projectleider
Ahmet Ozkaya regelt alle praktische zaken, niet alleen met ADM
zelf, maar ook met alle contractors waar we mee werken, zoals
bouw-, isolatie- en sloopbedrijven. Dit ontzorgen van de klant
is een belangrijke factor in ons
succes.“ Louis Ebbeling is dan
ook erg trots op zijn project. ,,Dit
contract hebben we naar mijn
gevoel echt verdiend. We hebben hard gewerkt om het binnen
te halen, en onze mensen hebben laten zien dat ze efficiënt,
veilig en binnen budget kunnen
werken.” Bovendien heeft hij alle
vertrouwen in de toekomst van
Hertel bij ADM: “We geloven in
wat we doen en dragen dit ook
uit in ons werk. Als je dan merkt
dat de klant dat ook ziet, wordt
het alleen nog maar leuker.’’

Uitvaartverzorging Van
Eerden breidt service uit
Beverwijk - Na het overlijden
komt er een stroom van informatie op de nabestaanden af. Het
regelen van de uitvaart, de administratieve afwikkeling, het verwerken van het verlies. Na enkele weken neemt de dagelijkse structuur weer zijn loop en
gaat men nadenken over een
grafsteen of een asbestemming.
Uitvaartverzorging Van Eerden
denkt hierin mee en kan hierbij adviseren. Nadat men bericht
van het crematorium heeft gekregen kan Uitvaartverzorging
Van Eerden, indien gewenst, de
as ophalen. U kunt dan de as
bij het Afscheidscentrum in ontvangst nemen. Gezamenlijk kan
een as-sieraad of een urn uitgezocht worden of een tekst voor
de grafsteen samengesteld worden. Tevens is het mogelijk dat
Uitvaartverzorging Van Eerden
de contacten met een steenhouwer of zilver/goudsmid legt.
Uitvaartverzorging Van Eerden

werkt samen met plaatselijke
ondernemers zo kunnen de lijnen kort worden gehouden en
kan desgewenst de ondernemers gevraagd worden contact
met u te leggen.
De sieraden die Uitvaartverzorging Van Eerden aanbiedt zijn
o.a. glaskralen, deze zijn uniek in
hun soort. Elke kraal waarin een
beetje as is verwerkt, wordt met
de hand gemaakt. Een kunstobject op zich.
Ook verzorgt Uitvaartverzorging
Van Eerden zilveren en gouden
asbedels eventueel door uzelf te
ontwerpen.
De urnen in het Afscheidscentrum waarvan maar een kleine
collectie te zien is, zijn er in vele
modellen.
Men kan altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek, of een advies.
De service bij Uitvaartverzorging
Van Eerden gaat door tot het
laatste moment van uitvaartzorg.

Treffend afscheid
Annemieke Schoen
IJmuiden - Vrijdag nam Annemieke Schoen officieel afscheid
als directeur van de bibliotheek.
Ze is wars van plichtplegingen en
wilde absoluut geen receptie met
toespraken en handjes schudden. Daarom was er in de centrale bibliotheek een feestelijke bijeenkomst met allerlei vrolijke activiteiten. Bij binnenkomst kregen
de bezoekers het reglement overhandigd: ‘Doe vooral alsof er niets
aan de hand is, maak geen oogcontact met de afscheidnemende
werknemer en maak geen groetende bewegingen. Cadeaus dienen op neutrale wijze vervoerd te
worden en buiten het gezichtsveld van de afscheidnemende
werknemer te blijven.’
Geen gastenboek, maar een poeziealbum waar een vers of wens
in geschreven kan worden, compleet met poёzieplaatjes. Er is een
ijscokar, kinderen versieren eierkoeken of laten een tattoo schilderen. Er is een loterij, dames
kunnen hun tas laten lezen en
er worden mooie ballonfiguren
gemaakt. Er loopt een levende
poёzie-jukebox rond, die op verzoek een gedicht voordraagt. Men
kan kiezen uit 30 titels, hij kent ze
allemaal uit zijn hoofd. Er klinken
regelmatig dienstmededelingen:
,,Dames en heren, er is helemaal
niets aan de hand’’ en: ,,Omdat
onze directeur weggaat, doen we

ook een groot deel van de boeken de deur uit. Ze zijn verkrijgbaar tegen bodemprijzen.’’ Ergens
barst iemand met een gitaar plotseling in gezang uit, ergens anders zingt een dameskoor: ‘Haal
een boekie boekie boekie, uit de
bieb bieb bibliotheek.’ Het blijkt
een tekst van de scheidende directeur te zijn. Verschillende mensen hebben rode clownsneuzen
op. ,,Die had ik altijd in mijn bureaula liggen’’, vertelt Annemieke.
,,Als er eens een dipje was, dan
zette ik die neus op en dan moesten ze wel weer lachen.’’ Vrijdag
gaf Annemieke Schoen ook officieel het stokje door aan Martijn
Mewe, haar opvolger. Mewe (38)
woont sinds twee jaar in IJmuiden, daarvoor woonde hij in Amsterdam. Hij was hiervoor werkzaam als algemeen secretaris
voor het Dutch Directors Guild,
de beroepsvereniging voor filmregisseurs. ,,Ik was op zoek naar
een functie bij een grotere organisatie, waar mijn leidinggevende kwaliteiten meer kans kregen. Daarnaast wilde ik het maatschappelijk belang dienen’’, vertelt hij. Martijn besluit: ,,Dit is een
leuke wereld om in rond te lopen, met een sterk fundament.
Een mooi gebouw, een geweldige collectie en heel veel leuke activiteiten. Ik zie heel veel kansen
en mogelijkheden.’’ (Carla Zwart)

Gezond parkeren
Santpoort-Noord - De auto gratis en onbeperkt parkeren op korte afstand van uw favoriete winkel? Dat kan in Santpoort-Noord.
Is er geen plekje vrij in bijvoorbeeld de Hoofdstraat, dan is er altijd wel een parkeerplaats te vinden op minder dan drie minuten
loopafstand. Een klein wandelingetje volstaat en dat is nog gezond ook.
De winkeliersvereniging heeft de
dichtstbijzijnde parkeergelegenheid voor haar klanten uitgezocht
en op een overzichtelijk kaartje
aangegeven. Dat is afgedrukt op
een flyer, die vanaf vrijdag in elke
aangesloten winkel op de toonbank ligt. Op het kaartje staat het

met diverse pijlen aangegeven:
naar welke winkel u ook gaat,
binnen een straal van drie minuten is er in de omliggende straten
voldoende parkeergelegenheid.
De Santpoortse winkeliers hebben hun lumineuze idee een toepasselijke naam gegeven: Gezond
Parkeren. Het wandelingetje naar
de winkels bevordert immers de
lichaamsbeweging. Bovendien is
het Gezond Parkeren ook gezond
voor het unieke winkelgebied
in en rond de Hoofdstraat. Want
als de klanten bereid zijn om een
klein stukje te lopen, dan blijft het
dorpse en groene karakter zoveel
mogelijk behouden. Zie ook www.
gezondparkeren.nl.

Heeft u werk met een vaste aanstelling of een tijdelijk contract?
Vooral de positie van mensen met een tijdelijk contract is
kwetsbaar. De werkgever is namelijk niet verplicht om aan te
kondigen dat het contract niet
verlengd wordt. Zo kan het gebeuren dat je plotseling, enkele dagen voor het einde, te horen krijgt dat de organisatie niet
met je verder gaat. Met als gevolg dat je naar ander werk
moet zoeken. Wat dan? Het is
een hele omschakeling om ineens “thuis te zitten”. Ik adviseer
om te proberen zoveel mogelijk
het heft in eigen hand te houden, om te vermijden dat je afhankelijk wordt van je werkgever. Daar zijn twee dingen belangrijk bij. Ten eerste kun je
proberen je bewust te blijven
van de signalen die je krijgt. Het
gaat om signalen ‘van buiten’,
uit de organisatie, van collega’s,
je leidinggevende. Signalen zoals complimenten, of wrijvingen
en grote verschillen van inzichten met collega’s. En om signalen ‘van binnen’, vanuit je innerlijke stem. Die kan zich afvragen
wat er toch aan de hand is, hoe
dit verder moet, en of het echt
allemaal wel klopt. Neem die
signalen serieus en neem zelf
het initiatief tot actie. Benader
zelf je leidinggevende voor een
gesprek. Maak zelf onderhuidse
spanningen bespreekbaar in het
team. Ten tweede: zorg ervoor
dat je een ‘Plan B’ hebt. Daarmee bedoel ik: zorg ervoor dat
je naast je werk een ander gebied hebt waarop je je ontwikkelt. Bijvoorbeeld met opleiding,
cursussen of workshops. Het
moet een onderwerp zijn waarin
je professioneel verder kunt als
dat moet, dat houvast geeft, en
een gevoel van zelfvertrouwen
en zelfstandigheid. Heeft u een
tijdelijk contract? Vertrouwt u
op verlenging? Neemt u de signalen uit uw omgeving serieus?
Wat zegt uw innerlijke stem? En
hoe ziet uw ‘Plan B’ eruit?
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleiding
ijmond.nl
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Puzzel mee en win
leuke Prijzen
stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 20 juni 2011 naar Weekblad
de jutter & de Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail uw oplossing naar:
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

Rondweg 14,
1976 BW IJmuiden
T 0255 - 516914

Cadeaubon
t.w.v. 20 euro

1/2 pond gesneden
gerookte zalm

Home & Gift Store

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777
www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Van Roijen

Mara Home
Decorations
Marktplein 56,
1972 GC, IJmuiden
tel. 0255 537590

Smulll Snacks

Plein 1945 nr. 3
1971 GA IJmuiden
Tel. 0255-520956

Heuvelweg 6-8,
1981 LV Velsen-Zuid.
Tel: 0255-545848.

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

1 uur gratis
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

1 zak hondenvoer
t.w.v. 15,95

KRUISWOORDPUZZEL

Winnaars van de vorige puzzel:
Fam. de Reus, Grote Hout of Koningsweg 22, Velsen-Noord: 1 uur gratis piste Snow Planet. K. Faanhof, Tarweland 36, Velserbroek: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. B. Goedhart, Huis te Wissenlaan 10,
Santpoort-Noord: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. L. v. Duijn, Ahornstraat 14, IJmuiden: cadeaubon Mara
Home Decorations t.w.v. E7,50. J. Dekker, Edisonstraat 40, IJmuiden: 4 gratis entreebewijzen van Zwembad de Heerenduinen te IJmuiden. J. Smit, De Wetstraat 18, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smull Snacks.
de oplossing van de vorige puzzel is: verjaardagscadeau. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Kampioenen in Velsen
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Waterloo G1 - Het eerste van VV Waterloo Gehandicapten, G1, kampioen geworden.
Dat was een groot feest met bloemen en champagne.

Stormvogels D1 - Zaterdag 7 mei is Stormvogels D1 kampioen geworden van de
Hoofdklasse A. Na een loodzwaar seizoen wisten zij de spannende competitie met Volendam D2 in hun voordeel te beslissen.

Kampioenenfeest bij VSV - In de kantine van VSV kregen de F3, E-top, D2, MB2 en B1 hun kampioensdiploma. Daarna ging dit hele gezelschap naar het hoofdveld om daar
deze foto te laten maken. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

World Servants Velsen autowasdag

DKV Schoolkorfbal
Velsen-Zuid - Zaterdag 28 mei
streden bij het DKV schoolkorfbaltoernooi 28 teams om de felbegeerde eerste plaats. In de categorie ‘groep 3 en 4’ werd Klipper 3 kampioen. In de catego-

rie ‘groep 5 en 6’ ging de finale
tussen Kompas 1 en Kompas 2.
Het team met Steffie, Jim, Sverre,
Thomas, Sylvie en Kate. Zij wonnen met 4-1 van hun klas- en
schoolgenootjes.

IJmuiden – Zaterdag waren leden van de World Servants Velsen druk met het wassen van auto’s op het Velserduinplein. Enkele leden vertrekken binnenkort om te gaan helpen bij ontwikkelingsprojecten in ZuidAmerika en Afrika. De groep
moet daarvoor 11.975 euro zelf
bij elkaar zien te krijgen.
De actie zou om 9.00 uur starten,
maar om 8.15 uur stond er al een
mevrouw te wachten. En de hele
dag door bleven er mensen met
hun auto komen. Die werd gewassen voor de vriendelijke prijs
van 7,50 euro. Een brandweerwagen zorgde voor de watertoevoer
zorgde. ,,Het is de tweede keer
dat we deze actie organiseren,
vorig jaar hadden we aan het
einde van de dag 52 auto’s gewassen, nu zitten we halverwege de dag al op 55 auto’s,’’ vertelt Lieke. De autowassers gaan
grondig te werk. Ook Saskia is
hard aan het werk, zij vertrekt
binnenkort naar Tanzania. Ze

gaat daar helpen bij het bouwen
van huizen en latrines. ,,We zullen voornamelijk aan het metselen zijn op precies dezelfde manier als de lokale bevolking het
doet. We werken samen met de
mensen’’, aldus Saskia. Snack-

bar Rocky en Bart van Vlaanderen waren sponsors van de actie:
zij zorgden er voor dat de harde
werkers te eten kregen. De actie bracht uiteindelijk 620 euro
op. Meer info op www.worldservantsvelsen.nl (Carla Zwart)
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Jeugdteam VZV
tweede van Nederland
IJmuiden - Met een zilveren
medaille terugkeren van het NK
waterpolo is iets waar je trots op
mag zijn. En dat is ook precies
wat VZV is. De kampioenen van
Noord Holland keerden op 22
mei tevreden terug naar IJmuiden. De totse coach John Mooij:
,,Het is een mooie teamprestatie
waarbij iedereen zijn meerwaarde en bijdrage binnen het team
heeft laten zien.’’
Met een superieure eindstand
voor VZV in de tweede en derde wedstrijd was het team uit
IJmuiden in vorm. Ook de uitslag
van de eerste wedstrijd (4-4) was
goed. Ze speelden een pittige
partij tegen de Robben, die hun
sterkste wedstrijd speelde.
Zondag 22 mei speelde VZV de
halve finale tegen EZC: de eerste uit poule A. De ploeg was
onbekend voor de jongens uit
IJmuiden, ze wisten alleen dat
het ‘grote kinderen’ zouden zijn.
En dat klopte. Coach John: ,,,De
sterke midvoor werd continu
aangespeeld rond de 5 meter,
om daar de vrije bal te krijgen en
op doel te schieten. Dit hebben
we opgelost door de midvoor
dubbel uit te dekken, en de rest
uit te pressen en op die manier
de minste speler te dwingen op
doel te schieten. Ook onze keeper Isabel Korbee was in bloedvorm deze wedstrijd: zij heeft tijdens dit toernooi twee strafworpen gestopt, zo ook deze wedstrijd een keer. Na een spannende halve finale, was de eindstand

3-2 in ons voordeel.’’
Coach John: ,,Onze tegenstanders waren van formaat, zoals
GZC Donk, de Robben, Alliance
en Brandenburg. Dus in de finale komen op was al een superprestatie. De beslissende wedstrijd speelden we tegen titelkandidaat Polar Bears uit Ede, al
jaren leverancier van vele kampioensploegen.’’ Zo bleek ook nu,
maar VZV gaf zich niet zo maar
gewonnen. Na de eerste periode
0 -3 achterstand, en eind tweede periode 0-7, raakten de spelers aardig vermoeid. Maar de
derde periode kwamen ze terug!
De volgende stand: 7-1 (doelpunt Menno de Bruin). In de
vierde periode scoorden allebei
de teams nog één keer (doelpunt Thomas Huisman). Hiermee
kwam de eindstand op 2-8.

Springcompetitie bij
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 29 mei
werd bij manege Hippisch Centrum Velsen, prachtig gelegen
tussen de parken Velserbeek en
Beeckestijn de springcompetitie verreden.
Een vijfenveertigtal ruiters had
zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Onder het genot van
een waterig voorjaarszonnetje
ging de eerste rubriek met een
hoogte tot 20 cm van start. Onder begeleiding van de ervaren en gediplomeerde instructrices van de manege werden
de jongste ruiters wegwijs gemaakt in hun eerste springconcours. In de eerste rubriek behaalde Kim Blok met Diva de
eerste prijs. Een knappe tweede plaats ging naar Maaike den
Dekker met Rodeo en Kim van
Loon werd uiteindelijk derde
eveneens met de manegepony
Rodeo.
In de rubriek 20-40 cm Klassiek met barrage werd Chantal
de Vries met Diva eerste. Isabelle Wakkers ontving het rode rozet voor de tweede plaats met
Rodeo en Maartje Hanenburg

met Diva mocht de derde prijs
in ontvangst nemen. Een knappe vierde prijs ging uiteindelijk
naar Claudia Peil met Iska.
In de rubriek 3 20-40 cm op
stijl, behaalde Sidney Kruup
met U.K. een eerste prijs. Mick
Schipper reed netjes naar een
tweede plaats met Iska en Ginger Iskes werd knap derde met
haar pony Brandy XIII. Daarna
volgden de 40-60 cm en 60-80
cm rubrieken klassiek met barrage. Julie Baas mocht de eerste prijs mee naar huis nemen
met Paddy en Yvonne de Vries
werd tweede met Iska.
In de stijlrubrieken werd eerste
Madelon van der Leden met La
Paz en Hannah Hammers behaalde met haar pony Leo een
knappe tweede prijs.
Zaterdagavond 4 juni vanaf 19.30 uur wordt bij Hippisch
Centrum Velsen een uitwisselingswedstrijd verreden met
Manege Kennemergaarde. Iedereen is van harte welkom om
onder het genot van een hapje
en een drankje te genieten van
de dressuursport.

GVB gunt aan
Haprotech

Startsein voor Brede School

Voorstelling Parnassiaschool in schouwburg
Santpoort-Noord - Binnen nu
en ongeveer twee jaar wordt de
Santpoortse Parnassiaschool officieel een Brede School. De
voorbereiding is al langer gaande en na de zomervakantie gaan
er Brede School activiteiten van
start. Die zijn heel divers, zoals yoga, judo, dans, blokfluitles,
drama, sport en spel en nog veel
meer. Vorige week woensdag
waren er twee voorstellingen
in de Stadsschouwburg Velsen.
Hiermee werd het startsein voor
de Brede School gegeven. De
leerlingen hadden met behulp
van docenten van het Kunstencentrum een wervelende show
in elkaar gezet, met als thema
‘Sprookjes’. Die werd enthousiast
ontvangen door het publiek, dat
voornamelijk uit (groot)ouders
en broertjes en zusjes bestond.
Groep acht danste het Tinnen
Soldaatje. Dit gebeurde heel verrassend op strakke dance mu-

ziek. De zaal klapte enthousiast
mee en de leerlingen hadden er
zichtbaar plezier in. Groep zes en
zeven speelde op zelfgemaakte
didgeridoo’s, terwijl er een mooi
verhaal werd verteld over de eerste zonsopgang in het dierenrijk. Na afloop van de voorstelling kregen directeur Jan Vink
en leraar Ton van Amstel, die samen de coördinatie van de Brede
School doen, officieel de activiteitenbrochure overhandigd. Jan
Vink memoreerde nog even aan
het feit, dat het die dag precies
twee jaar geleden was, dat de
school na de brand weer in gebruik werd genomen. Na afloop
mochten alle ouders de brochure meenemen. Zij kunnen hun
kinderen aanmelden voor de diverse Brede School activiteiten.
Die worden in de toekomst uitgebreid, zodat ook ouders en
buurtbewoners er aan deel kunnen nemen. (Carla Zwart)

Velsen-Noord - Na een aanbestedingsprocedure heeft GVB
gekozen voor Haprotech Lasopleidingen.
De openbaar vervoerder van
Amsterdam kiest voor Haprotech
vanwege een breed opleidingsaanbod, een professioneel opgezet opleidingsproces en de hoge eisen die er gesteld worden
aan cursisten die deelnemen. De
overeenkomst is getekend voor
drie jaar. Inmiddels zijn de GVBmedewerkers gestart met de lasopleiding.
Medewerkers van het GVB zijn
met een lasopleiding van Haprotech Lasopleidingen goed geschoold om de gecertificeerde
laswerkzaamheden aan rail en
spoor uit te voeren.
GVB is de openbaar vervoerder
van Amsterdam. Elke dag reizen
ongeveer 800.000 mensen met
tram, bus, metro en veren via
een fijnmazig netwerk over weg,
water en rails, zowel boven- als
ondergronds. Opgericht in 1900,
heeft GVB meer dan een eeuw
ervaring in openbaar vervoer.
GVB is voortdurend gericht op
het verbeteren van de kwaliteit
van de dienstverlening.
Haprotech Lasopleidingen is onderdeel van Lashuis Haprotech
gevestigd in Velsen-Noord en
verzorgt professionele las- en
kaderopleidingen. Lashuis Haprotech is sinds 1990 actief als
leverancier van een breed scala aan producten en diensten
gericht op de lastechniek, zoals
lasapparatuur, lasmechanistatie,
lastoevoegmaterialen, lasgassen,
lasprojectbegeleiding, lasadvisering en service & onderhoud.

OV-Chipkaart
met korting

Zomerse beachparty
in Heerenduinen
IJmuiden – Vrijdag dreigde de
Beachparty in zwembad De Heerenduinen in het water te vallen, vanwege de slechte weersvoorspelling. Gelukkig brak rond
18.00 uur de zon door.
Ongeveer 400 kinderen konden
naast het vertrouwde recreatiebad ook het buitenbad bezoeken. Daar was een vijtien meter
lange survivalbaan uitgerold. DJ

Martin zorgde met zijn crew voor
de muzikale omlijsting. Mascha
en Marije van badmintonvereniging Duinwijk brachten de kinderen in contact met speedminton, een kruising tussen badminton en squash. Het team van De
Heerenduinen was die avond
getooid in het wit met Hawaiislingers en kijkt terug op een geslaagde avond.

Regio - Vanaf 30 juni is het in
Noord-Holland niet meer mogelijk om met de strippenkaart
te reizen. Reizigers moeten dan
in het bezit zijn van de OV-chipkaart, of een los kaartje in de bus
kopen. De provincie Noord-Holland biedt 20.000 kaarten met
korting aan voor 1,50 euro in
plaats van 7,50 euro. De provincie heeft een OV-chipkaart laten
maken met een eigen NoordHollands ontwerp. De kaart is
in heel Nederland te gebruiken
en moet op naam besteld worden. Op een persoonlijke kaart
kan men ook met kortingen reizen, en automatisch saldo opladen. De kaart is alleen te bestellen door inwoners van NoordHollandse gemeenten waar de
strippenkaart op 30 juni verdwijnt. Zie www.noord-holland
of www.connexxion.nl). Vanaf 30
mei liggen er aanvraagformulieren bij de balies van de gemeentehuizen. Inwoners moeten er
echter wel snel bij zijn, want de
voorraad is beperkt. Voor meer
informatie over de OV-chipkaart:
www.ov-chipkaart.nl.
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Voorjaarsnota 2011: kaders voor meerjarenbegroting
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen heeft de
Voorjaarsnota 2011 aangeboden
aan de gemeenteraad van Velsen.
In deze voorjaarsnota legt het college de kaders neer voor de meerjarenbegroting 2012-2015 en het
financieel meerjarenbeleid Ook
rapporteert het college over de
uitvoering van de huidige begroting 2011.
Het financieel meerjarenperspectief vraagt om versobering en om het
maken van duidelijke keuzes. Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk om een begrotingstekort van ca.
€ 5 mln in 2012 tot een structureel tekort van ca. € 0,8 mln in 2015 te voorkomen. Tegelijk staat het college voor
een belangrijke uitdaging: de eerste
stappen zetten op weg naar realisering van de Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen.
De noodzaak tot bezuinigingen aan
de ene kant en de realiteit van de visie aan de andere kant ziet het college ook als kans. De kans om duidelijke keuzes te maken in de lijn van de visie. De kans om verbindingen tussen
beleidsvelden te leggen en zodoende
beleid te versterken zonder de financiële of ambtelijke inzet te vergroten.
Zo moet te zijner tijd de gedecentraliseerde jeugdzorg geïntegreerd worden met het gemeentelijk jeugdbeleid

OV-Chipkaart
Nog voor de zomer verdwijnt de
strippenkaart definitief uit NoordHolland. U heeft dan een OV-chipkaart nodig om te reizen met het
openbaar vervoer. De provincie
Noord-Holland organiseert speciaal voor 55-plussers binnen
de gemeente Velsen en Beverwijk
een informatiebijeenkomst over
het gebruik van de OV-chipkaart.
Bent u 55-plusser en geïnteresseerd in de OV-chipkaart, kom dan
langs in de burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen op donderdag 16 juni 2011 van 14.00 tot 16.00
uur. De burgerzaal is open vanaf
13.30 uur, ingang Plein 1945. Toegang is gratis. Aanmelding op volgorde van binnenkomst met naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres vóór uiterlijk 14 juni 2011 via
communicatie@velsen.nl of 0255567200.

en de lokale educatieve agenda om optimaal effect te sorteren. Zo moeten
ook arrangementen tussen kunst, cultuur, onderwijs en sport veel strakker
dan tot nog toe tot stand worden gebracht. En zo moet een regionale ontsluitingsagenda ruimte bieden voor
betere bereikbaarheid tegen een lagere belasting van het milieu.
Het college is zich bewust van het feit
dat de keuzes in een aantal gevallen
pijn doen. Deze keuzes raken zowel de
samenleving als de eigen gemeentelijke organisatie. Uitstel van deze keuzes leidt op termijn tot de noodzaak
om harder in te grijpen. Of tot een zodanige verschraling dat er nauwelijks
nog sprake is van effectief beleid.
De keuzes die het college maakt bieden ook perspectief. Perspectief op
behoud van het noodzakelijke vangnet
voor kwetsbaren in de samenleving.
Perspectief op ondersteuning bij participatie in de maatschappij waar die
ondersteuning onontbeerlijk is. Perspectief op een houdbaar gemeentelijk beleid en een duurzame samenleving, waarin ook individuele burgers,
maatschappelijke organisaties en verenigingen hun verantwoordelijkheid
nemen.
De kaders die het college schetst zetten de eerste stap op weg naar deze
toekomst. Zij zijn gebaseerd op een

aantal uitgangspunten gegeven het
perspectief dat het college wil bieden.
Deze uitgangspunten zijn:
- een solide financieel beleid zonder
dat dit leidt tot verhoging van de lokale lasten
- instandhouding van een breed pakket basisvoorzieningen voor zo veel
mogelijk doelgroepen in onze samenleving. De beschikbare middelen moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk inwoners met inachtneming van het profijtbeginsel
- meer verantwoordelijkheid neergelegd bij individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen waar die verantwoordelijkheid ook genomen kan worden.
De gemeente ziet hier ook een rol in
voor de markt
- voldoende financiële ruimte om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen van
maatregelen, die wij nu al kunnen
voorzien
- voldoende financiële ruimte voor
nieuw beleid waar dat leidt tot realisering van de Visie op Velsen 2025
met behoud van de vier hiervoor genoemde uitgangspunten.
Leidend bij de invulling van die uitgangspunten zijn het collegeprogramma 2010 -2014 en de Visie op Velsen
2025. Met betrekking tot de realisering van de Visie op Velsen 2025 ont-

wikkelt het college nu het implementatieplan van deze visie. Dit plan beschrijft op welke wijze het werken
aan de realisatie van de visie geïncorporeerd wordt in de bestuurlijke en
ambtelijke organisatie en in de lopende (beleids-) processen. Het uitvoeren van activiteiten en het treffen van
maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de visie leiden de komende tijd tot beleidsaanpassingen, verschuiving van geldstromen en intensiveringen op diverse gebieden die wij
op dit moment nog niet in harde cijfers kunnen vertalen.
Vertrouwen in de kracht van Velsen.
Dit motto van het collegeprogramma
klinkt krachtig door in de voorjaarsnota. Dit vertrouwen moeten we niet
alleen hebben, dit vertrouwen kunnen we ook hebben, aldus het college van burgemeester en wethouders.
De verantwoordelijkheid voor onze
maatschappij en de toekomst daarvan
ligt niet alleen in handen van de gemeentelijke overheid of alleen in handen van de gemeenschap. Het gaat om
het delen van die verantwoordelijkheid. Het gaat, kortom, om vertrouwen in de kracht om gezamenlijk, als
gemeente en gemeenschap, onze toekomst te borgen.
Op 30 juni en 14 juli behandelt de gemeenteraad van Velsen de Voorjaarsnota 2011.

Landgoed Beeckestijn heropend
Op 26 mei 2011 werd het hoofdhuis van buitenplaats Beeckestijn heropend. De commissaris
van de Koningin, de heer Remkes, en de burgemeester van
Velsen, de heer Weerwind, waren erbij.
Na het officiële gedeelte werd de gerepareerde fontein in werking gezet
– een cadeau van de Vrienden van
Beeckestijn. Een aantal schoolkinderen van De Toermalijn uit Driehuis plantten een aantal geraniums in de acht vazen die om de vijver op hun sokkels staan. Op de foto helpt burgemeester Franc Weerwind een handje. Het huis, Podium
voor Tuin- en Landschapscultuur,
is open van donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De
tuinen zijn vrij toegankelijk. (foto:
gemeente Velsen)
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bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

w11.000287

w11.000330

w11.000333
Verleende omgevingsvergunningen

w11.000106

Concordiastraat ong. Velsen-Noord
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(24/05/2011)
w11.000170
Cypressenstraat 13 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(26/05/2011)
w11.000235 L. Zocherplantsoen 79 Velserbroek
het plaatsen van een erfafscheiding
d.m.v. een groenhaag (26/05/2011)
w11.000255
Bordesstraat 2 Velsen-Noord
het vervangen van bestaande reclame
daktekst verlicht (26/05/2011)
w11.000264
Zeeweg 333, IJmuiden
het kappen van 2 beuken (26/05/2011)
w11.000269
Hugaardskamp 6 Velserbroek
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (27/05/2011)
w11.000278
Kruidbergerweg 59 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(30/05/2011)
w11.000281
Lindenstraat 33 IJmuiden
het kappen van een boom (26/05/2011)
w11.000284
P.C. Hooftlaan 17 Driehuis

w11.000347

Evenementen

Burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de
volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i11.001504

i11.003334

i11.004564

i11.003261

Koren in het Duinpark
IJmuiden – Het Zeewijkse
Duinpark heeft een mooi amfibietheater. De shantykoren Nortada en Grace Darling vonden drie jaar geleden
al, dat hier te weinig gebruik
van gemaakt werd en gaven
er een concert. Een mooi initiatief, dat helaas geen navolging kreeg. Zaterdag stonden
beide shantykoren er voor de
derde keer, ditmaal was ook
het popkoor Swingstation van
de partij.

het vergroten van de bestaande dakopbouw (24/05/2011)
Wijkeroogstraat ong., Velsen-Noord
het kappen van 3 bomen
(30/05/2011)
Vinkenbaan 25 Santpoort-Zuid
het kappen van een boom voorerf
(30/05/2011)
Bruno Klauwersstraat 10
Santpoort-Zuid
het kappen van een berkenboom in de
voortuin (30/05/2011)
Wijkeroogpark Velsen-Noord
het oprichten van een vishevel
(25/05/2011)

Wethouder Robert te Beest zei
het ook jammer te vinden, dat
er niet meer gebruik gemaakt
werd van het podium. Hij wenste
de koren succes toe en hoopte,
dat het droog zou blijven: ,,Het
waait wel hard, maar wind hoort
bij shantyliederen.’’ Een koorlid
van Nortada, dat als eerste optrad, roept even later: ,,We zoeken nog een zingende wethouder.’’ Robert te Beest bedankt
lachend voor die eer, waarop
de man zegt: ,,Onze dirigent zei

Vestingplein Velserbroek
kermis van 5 t/m 9 oktober 2011
(26 mei 2011).
groenstrook aan de Ampèrestraat
IJmuiden
Huttenbouw Velsen van 23 t/m
29 juli 2011, (26 mei 2011)
speelplaats Grote Boterdijk
Velserbroek
Huttenbouw Velserbroek van 25 t/m
28 juli 2011, (26 mei 2011).
Plein 1945

het al: die lui praten zo veel, dat
ze geen stem meer over hebben.’’ Dan klinken de mooie sonore stemmen met liedjes over
het halen van de netten, het hijsen van de zeilen en over de walvisvaart. De muziekbladen waaien van de standaard, maar de
mannen zingen stug door. Dan
is het podium voor Swingstation. De dirigent had de keuze uit
zingen met of zonder microfoon.
Hij koos voor het laatste, omdat
het koor dan meer mogelijkheden zou hebben. De liedjes die a
capella gezongen worden, klinken prachtig. Maar dan gaat de
muziekband aan. Die moet nogal
hard, vanwege de wind en overstemt gedeeltelijk de zang. Bovendien is het koor dicht bij het
publiek gaan staan. De tribune
loopt in een u-vorm. Daardoor
staan ze met hun rug naar de
helft van het publiek, dat er haast
niets van hoort. Als laatste zingt
het vrouwenshantykoor Grace
Darling. Die maken er zoals altijd weer een heel gebeuren van,
elk liedje is een klein toneelstukje. Ze zijn ongeveer halverwege
hun optreden, als de regen losbarst. Iedereen zoekt een droog
heenkomen. Het laatste gedeelte viel dus in het water. Letterlijk
dan, niet figuurlijk, want al met
al was het een heel leuk concert,
waar het talrijke publiek van genoot. (Carla Zwart)

i11.001214

i11.004308

i11.004034

Bric a Brac Markt op 23 juli 2011,
20 augustus 2011, 10 september 2011,
24 september 2011, 8 oktober 2011,
(27 mei 2011)
Avondvierdaagse IJmuiden
IJmuiden van 6 t/m 9 juni 2011,
(26 mei 2011)
terrein van Landgoed Beeckestijn
aan de Kweekesteinweg Velsen-Zuid
Club Beeckestijn op 10 juni 2011,
(20 mei 2011)
recreatiegebied Spaarnwoude
Hemelvaart modelvliegshow op
2 juni t/m 5 juni 2011, (20 mei 2011)

De burgemeester heeft op grond van artikel 35 Dranken Horecawet (DHW) ontheffing verleend voor de
onderstaande dag en locatie:
i11.005223
plein Broekbergenlaan Santpoort
Santhappen op 4 juni en 5 juni 2011,
(26 mei 2011)
i11.005224
Concertterrein Westerveld Driehuis
Concerto in Memoriam op 5 juni
2011, (30 mei 2011)
Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende
vergunning verleend:
i11.001370
Andreaweg 10 Velsen-Noord
uitoefenen van een horecabedrijf,
(26 mei 2011).

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zondag 5 juni is de
maandelijkse open dag op het
Forteiland. Vanaf de Kop van de
Haven brengt rondvaartboot Koningin Emma bezoekers naar het
eiland, waar gidsen klaar staan.
Met deze vrijwilligers dwaalt
kan men ruim twee uur door het
pantserfort, de Duitse bunkers
en de loopgraven.
Het kustfort IJmuiden bezette een vooruitgeschoven post
in de Stelling van Amsterdam.
Men was begonnen met de aanleg van het Noordzeekanaal, dat
de Amsterdamse haven weer
een goede verbinding met zee
moest geven. In 1876 was dit kanaal gereed. Het kanaal was van
groot belang voor de Amsterdamse handel, maar ook in oorlogstijd had het een niet onaanzienlijke functie. De sluizen, die
de Noordzee en kanaal scheidden, vormden de belangrijkste
inlaat van water voor de inundaties van de Stelling van Amsterdam en daarom werd besloten
een apart fort te bouwen, om de
monding van het Noordzeekanaal te verdedigen. Met zijn afgezonderde positie zou het zonodig de strijd aan moeten binden met vijandelijke troepen. Het
contact met de commandant van
de Stelling van Amsterdam werd

gedurende een belegering verzorgd door postduiven. Een telegrafische verbinding zou namelijk eenvoudig op te sporen zijn
en gesaboteerd kunnen worden.
In het fort is nog steeds de plaats
te zien waar de hokken van de
duiven hebben gezeten.
In de Tweede Wereldoorlog
kreeg het Forteiland de status van Kernwerk. Er werd een
groot aantal bunkers op het eiland gebouwd en een aantal van
deze bouwwerken is nog te bezoeken. De westkant van het eiland wordt momenteel gebruikt
als broedplaats door de meeuwen. Het is voor mensen verboden gebied, maar vanaf het hoge uitkijkplatform kan men ongestoord en veilig dit schouwspel bekijken. In de koepelzaal
van het fort kan men wat eten
en drinken. Ook is er gelegenheid om boekjes, posters en zelfs
flesjes Fortbier te kopen.
De afvaarten vanaf de Kop van
de Haven met de rondvaartboot
zijn om 11.00, 12.45 en 15.15 uur.
Vanaf het eiland kan men vertrekken om 13.00, 15.10 of 17.15
uur. Reservering: telefonisch via
0255-511676 of via info@ijmuidenserondvaart.nl. Zie ook www.
ijmuidenserondvaart.nl en www.
fortijmuiden.nl.
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Adverteren in
gemeentegids 2011
De gemeentegids Velsen 20112012 wordt op dit moment gemaakt, daarin staan ook een
aantal advertenties. Het kan
daarom zijn dat u als ondernemer benaderd wordt door de uitgeverij van de gids, FMR Producties uit Den-Helder.
Dit bedrijf kan namens de gemeente adverteerders werven (acquisitie). De contactpersoon van FMR
Producties, de heer Bertus Boscher,

kan u een brief laten zien, waarin
staat dat de gemeente Velsen uitsluitend met deze uitgever samenwerkt. Vraag bij twijfel gerust naar
deze brief!
Wilt u zelf contact opnemen met de
uitgever voor een advertentie in de
nieuwe gemeentegids? Belt u dan
naar: FMR Producties 0223-661069
of stuur een e-mail naar info@
fmrproducties.nl.

Stadhuis aantal dagen dicht Groengas-vulpunt in
In juni zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in deze maand
Velsen-Noord geopend
een aantal dagen gesloten. Hieronder een overzicht.
In juni is het stadhuis dicht op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag), vrijdag 3 juni (verplichte vrije dag ) en maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag)

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen
kan deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor
vele doelen. Als u vindt dat die
een lintje verdienen, kunt u ze
voordragen. Dat kan tot 1 september 2011.
Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet voor de samenleving
kan in aanmerking komen. Denk aan
vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de
kerk, op sportgebied, in de gezondheidszorg of op een ander terrein.
Denk ook aan mensen die voor hun
werk lang iets bijzonders doen, waar
de samenleving in zijn geheel ook
wat aan heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
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

Autorijders op ‘groen gas’ kunnen nu
ook terecht bij het tankstation aan
de Concordiatraat in Velsen-Noord.
Donderdag 26 mei heeft wethouder Wim Westerman samen coureur
en TV presentator Allard Kalff het
Groengas-vulpunt in Velsen-Noord
geopend.
Met de komst van dit vulpunt bij
het Texaco tankstation in VelsenNoord en de bestaande vulpunten in

Heemskerk en Haarlem is een dekkend netwerk ontstaan in de regio’s
Midden- en Zuid-Kennemerland.
Vele groengas-rijders hebben hun
weg naar het nieuwe vulpunt al weten te vinden waaronder de gemeente Beverwijk.
Het nieuwe vulpunt is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Velsen en de werkgroep IJmond rijdt alternatief. (foto: Reinder Weidijk)

Dag van het Park
op Landgoed Beeckestijn

hoe u te werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend,
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van volgend jaar (2012) moet
het verzoek insturen vóór 1 september a.s.
Meer informatie is te krijgen bij de
Afdeling Communicatie / Kabinetszaken via telefoonnummer 0255567200. U kunt gratis de folder ‘Ere
wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet weten over
de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding.

Veel bezoekers wisten buitenplaats Beeckestijn te vinden op
de Dag van het Park. De gemeente Velsen was er ook bij, met een
kraam vol informatie over gemeentelijk groen.
Buitenplaats Beeckestijn was zondag 29 mei het centrum van de Dag
van het Park in Velsen. Verschillende organisaties, waaronder de gemeente Velsen, presenteerden zich
voor het hoofdgebouw. Aan de kraam
gaven medewerkers van de afdeling
Beheer en Ontwikkeling onder meer
voorlichting over de aanleg van een
geveltuin. Elke bezoeker kreeg een
gevelplantje – stokroos – mee naar
huis. Daarnaast konden bezoekers
genieten van lezingen in het hoofdgebouw, van verschillende films en
van muziek in één van de koetshuizen. Met de Dag van het Park wordt

op een positieve manier aandacht
gevraagd voor het groen in de stad.
Bewoners kunnen (opnieuw) kennismaken met het park in hun directe woonomgeving. In Nederland
doen circa 60 gemeenten mee. (foto:
Reinder Weidijk)
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Team Toezicht & Handhaving actief

Extra controles in Duinpark
Leden van het team Toezicht en
Handhaving van de gemeente
Velsen zijn bevoegd om burgers
aan te spreken, naar hun identiteit te vragen, hen aan te houden
en bekeuringen uit te delen. Niet
iedereen weet dat.
In de maand mei heeft het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Velsen extra controles uitgevoerd.
Het team ziet erop toe dat burgers
zich aan de gemeentelijke regels
houden. De medewerkers traden in
burger op tegen overlast door honden en (brom)fietsers in het Duinpark. Er zijn veel waarschuwingen
uitgedeeld en een aantal bekeuringen: 55 voor (brom)fietsen in het
gebied en 14 voor hondenbezitters.
Twee mensen werden bekeurd voor
het feit dat ze hun identiteitspapie-

ren niet konden of wilden laten zien.
De reacties van burgers waren verschillend. Sommigen spraken hun
waardering uit voor handhaving van
de wet op deze twee punten, anderen lieten hun ongenoegen blijken –
vooral degenen die werden bekeurd.
Wellicht voelden ze zich betrapt omdat de medewerkers in burger optraden. Veel mensen weten niet dat
het Team Toezicht en Handhaving
bekeuringen mag uitdelen, mensen
naar hun identiteitsbewijs mag vragen en hen mogen aanhouden, oftewel overbrengen naar het politiebureau. Voor alle duidelijkheid: als
mensen van dat team u als burger
aanspreken, kunt u ervan uitgaan
dat zij daartoe bevoegd zijn. Zij dragen een herkenbaar uniform of gaan
in burger, en ze kunnen zich altijd legitimeren.

Evenementen in Velsen
• 4 en 5 juni Santhappen in Santpoort-Noord
• 5 juni Concerto in memoriam in Driehuis
• 11 juni Beeckestijnpop in Velsen-Zuid
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Toerisme en Vrije Tijd.

Werk aan peuterbad
Burgemeester Rijkenspark
Er worden werkzaamheden verricht
aan het peuterbad in het Rijkenspark Santpoort-Zuid. Het bad wordt
voorzien van een nieuwe coatingslaag.

Deze werkzaamheden moeten onder gunstige weersomstandigheden
worden uitgevoerd. De verwachting
is dat het badje weer opengaat in de
week van 13 juni 2011.

Wegwerkzaamheden
Wenckebachstraat
Het asfalt op de hoofdrijbaan van de
Wenckebachstraat in Velsen-Noord,
tussen de Staalstraat en de Breedbandweg/Grote Hout of Koningsweg, wordt vernieuwd. Dit gebeurt in
de week van 6 tot en met 10 juni. De
hoofdrijbaan wordt op dit gedeelte
afgesloten voor verkeer, dat via bor-

den wordt omgeleid. De ventweg en
fietspaden blijven in gebruik. Daar
waar gewerkt wordt aan de Wenckebachstraat kan niet worden overgestoken. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Dura Vermeer.

Start terugdringen wateroverlast Planetenweg
Op maandag 6 juni starten werkzaamheden aan de Planetenweg
die een bijdrage moeten leveren
aan het terugdringen van de wateroverlast die ontstaat bij hevige regenval. De werkzaamheden
duren 1 week. Het verkeer wordt
omgeleid.
Bij zeer veel neerslag blijft op de Planetenweg ter hoogte van de woningen 321 tot en met 347 water op straat
staan. De gemeente Velsen heeft
daarom samen met een ingenieursbureau onderzocht welke oplossingsrichtingen effect hebben op de hoogte van het water. Dit om zo de overlast te verminderen van en de kans op
schade te beperken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een maatregelen op korte en langere termijn.
Uit de berekeningen blijkt dat het
weghalen van de inritconstructie op
de hoek Planetenweg/Groot Helmduin effect heeft op de waterhoogte
ter plaatse van de woningen. Bij hevige neerslag kan het water dan van-

af de Planetenweg richting de lager
gelegen parkeerplaats stromen. Bij
zeer extreme neerslag blijft er dan
nog steeds water op de Planetenweg staan, maar wel circa 8 cm minder dan nu het geval is waardoor er
geen water meer op het trottoir en in
de tuinen staat. Door op de parkeerplaats de middenbermen deels te verlagen en enkele, laag gelegen parkeerplaatsen te verwijderen kan het water ook beter de ondergrond inlopen.
Deze kortetermijnmaatregelen hebben voorlopig alleen effect op situatie ter plaatse van de woningen 321
tot en met 347.
Er zijn verschillende soorten maatregelen voor de langere termijn doorgerekend en beoordeeld op effectiviteit en kosten. Er is nog geen keuze gemaakt wel maatregelen uitgevoerd zullen worden. Het terugdringen van de wateroverlast is een belangrijk uitgangspunt bij de reconstructie van de Planetenweg in 2012.
De kennis van dit onderzoek zal hierbij benut worden.
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Enthousiaste combinatiefunctionarissen

Een brug slaan tussen scholen, sport en cultuur
Combinatiefunctionarissen werken tegelijkertijd in twee verschillende sectoren: onderwijs en sport of onderwijs en cultuur. Ze hebben kennis van pedagogiek, een achtergrond in sport of cultuur en ze weten hoe onderwijsorganisaties en verenigingen zijn georganiseerd. Vanuit hun functie zetten ze samenwerkingsverbanden op en zo slaan ze een brug tussen scholen en sportverenigingen of cultuurinstellingen.
Onderliggende gedachte bij sport is om jongeren actief te stimuleren om te
gaan sporten. Bij cultuur gaat het erom de jeugd vertrouwd te maken met verschillende kunst- en cultuurvormen, met inbegrip van erfgoed en media. De

Larissa Streppel
Combinatiefunctionaris cultuur en onderwijs. Afgestudeerd aan Pabo; educatiemedewerker Bibliotheek Velsen.
Er blijkt veel animo voor de projecten die Larissa heeft ontwikkeld. Voor zowel ‘Een spannend
beeld’ (voor groep 5) als ‘Mediataal’ (voor groep 6
van basisscholen) hebben zich tien groepen aangemeld. “De leerkrachten zijn erg enthousiast.
Onze projecten blijken echt aanvullend op wat
scholen zelf kunnen bieden.”
“Veel jonge kinderen zeggen: ‘Ik weet al veel van
internet’. Maar niet alles blijkt te zijn wat het lijkt.
Door ‘Een spannend beeld’ ontwikkelen ze mediawijsheid en leren ze kritischer te kijken. We laten
ze foto’s zien die niet, een beetje of juist sterk zijn
gefotoshopt. Ze fotoshoppen ook zelf, want juist
daardoor worden kinderen zich ervan bewust dat
iets gefotoshopt kan zijn. Bij ‘Mediataal’ onderzoeken we hoe de kinderen omgaan met sms-taal,
waarbij ook veel leestekens worden gebruikt. Vervolgens krijgen ze een opdracht om er een kunstwerk mee te maken.”
Larissa werkt als combinatiefunctionaris enkele maanden wekelijks extra uren. Of ze dat erg
vindt? “Integendeel! Het is juist fijn om extra tijd
en aandacht aan dit deel van mijn werk te besteden. Doordat ik al enkele jaren bij de bibliotheek
werk, ken ik het netwerk en de behoefte van scholen. We doen veel samen met bijvoorbeeld het
Kunstencentrum. Waar het ook maar kan, bundelen we de krachten, ook voor mijn andere, buitenschoolse jeugdactiviteiten in de bibliotheek.”

werkwijze is door het rijk ingezet en past binnen de ontwikkeling van brede
scholen die hun leerlingen, behalve het reguliere lespakket, ook een cultuuren sportpakket bieden. De investering van de gemeente in combinatiefunctionarissen, met co-financiering van het rijk, geven de lokale sportverenigingen
en cultuurinstellingen zelf overigens ook allerlei kansen om zich te versterken.
Het huidige schooljaar is het tweede jaar dat er combinatiefunctionarissen in
Velsen aan de slag zijn. Ze blijken wederom stuk voor stuk erg enthousiast over
de belangstelling van de scholen en vooral: van de kinderen en jongeren met wie
ze werken. Graag laten we hen hier zelf aan het woord. (Foto’s Reinder Weidijk)

Jurre Brussel
Combinatiefunctionaris sport en onderwijs. Afgestudeerd aan ALO, docent bewegingsonderwijs.
Jurre geeft gymlessen op basisschool De Triangel,
is verbonden aan voetbalclub FC Velsen-Noord en
sinds dit jaar ook aan handbalvereniging HCV90
en tennisvereniging TC de Gieteling. Alles draait
er bij deze combinatiefunctionaris om meer kinderen te laten bewegen.
“Ik regel clinics in de gymles, bezoek sportverenigingen met de schoolkinderen en organiseer
naschoolse opvang, waarbij ik de deuren van de
gymzaal opengooi voor sporten en spelen. Dit jaar
is hierin meer structuur gekomen en de sportverenigingen zijn blij met de wisselwerking. De voetbalclub heeft inmiddels zelfs, zeker ook door hun
eigen activiteiten, meer leden.”
“Ik voetbalde en rotzooide vroeger veel buiten. Nu
zitten kinderen vaak achter de computer. Maar als
het wordt aangeboden en de weg wordt gewezen,
blijkt er veel animo voor buiten sporten. Gelukkig
heeft de gemeente daar wat voor over. De Triangel
ontwikkelt zich als brede school en daar past mijn
werkwijze helemaal in. Ik laat de kinderen met
allerlei sporten kennismaken en laat zien welke
mogelijkheden om de hoek liggen. In mijn gymlessen merk ik vaak kinderen op die bang zijn of
het moeilijk vinden om te bewegen en dat maakt
ze onzeker. Sinds dit jaar nodig ik daarom groepjes van 5 leerlingen uit om gedurende zo’n 10 weken extra te komen sporten. De reacties van de
kinderen en van hun ouders zijn zó positief, dat ik
dit graag uitbreid.”

Mandy van Wognum
Combinatiefunctionaris cultuur en onderwijs. Afgestudeerd docente dans. Productieleider bij Stichting Opus One en voor hun scholenproject LEF.
In 15 weken stoomt Mandy met collega’s van
Opus One en het Kunstencentrum zo’n 300 kinderen van 12 basisscholen klaar voor ‘Peter Pan’.
De musical wordt eind juni opgevoerd in de Stadsschouwburg, de deelnemers worden verdeeld over
twee voorstellingsdagen.
“We hebben 40 hoofdrolspelers geselecteerd en
groepen samengesteld die dansen en zingen. Wat
is er veel talent in Velsen! Het project kent verschillende leermomenten en de kinderen maken
echt contact met het theater. Vorig jaar vroeg een
jongetje, dat in de sporthal kwam voor de doorloop: ‘Wauw, is dit het theater?’ Hij had werkelijk
geen idee. Een mooie bijeenkomstigheid van dit
project is dat er vriendschappen ontstaan tussen
kinderen uit verschillende woonkernen.”
“Mede door de ervaring met ‘Jungle Book’ vorig
jaar, verloopt alles goed gestructureerd terwijl er
nu meer scholen meedoen. Ik hou met iedereen
contact: de kinderen, de ouders, de scholen, de docenten en met Jacob Bron van de schouwburg en
Dirk Out van het Kunstencentrum. Het project
is geschikt voor de brede school. Neem het lezen
van het script, dat gaat over taal, nieuwe woorden leren en goed articuleren. Bovendien worden
de kinderen aan het denken gezet wanneer ze een
collage moeten maken van hun rol. Hun fantasie
wordt geprikkeld en dat helpt om beter te kunnen
presteren op school.”
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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
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum 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.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten (0255) 567 200.
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 het Klant Contact
Centrum, tel. (0255) 567 200.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
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Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl
ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Franc Weerwind.
Voor vragen over:

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de
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) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
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- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid

Beleidslijn BIBOB voor
omgevingsvergunning bouwen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van
24 mei 2011 besloten hebben de ‘Beleidslijn BIBOB
voor omgevingsvergunning bouwen’ vast te stellen,
onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidslijn
BIBOB voor bouwvergunningen’. Het betreft een
technische wijziging in verband met de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Inwerkingtreding

De beleidslijn treedt in werking de dag na bekendmaking.
Ter inzage

De beleidslijn ligt gedurende vier weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
De beleidslijn wordt ook gepubliceerd op de website
van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Inventarisatie t.b.v. bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Velserbroek’
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• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit de plangebieden thans in planologisch
opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één
bestemmingsplan;
• de wens bestaat om de bestaande voorschriften/
plankaarten te uniformeren en te globaliseren,
zodat er een eenduidige juridische systematiek
komt voor het hele plangebied;
• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar,
waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te
actualiseren.

w11.000356

Inventarisatie initiatieven in het plangebied

w11.000359

Om bij het opstellen van het hierboven genoemde
bestemmingsplan rekening te kunnen houden met
toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen die
binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te
maken. Het gaat de gemeente daarbij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen)
maar het kan ook gaan om een transformatie in het
gebruik.
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn van de gemeente Velsen.
Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente. In
onze reactie zullen wij aangeven of en op welke wijze
de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen van
het bestemmingsplan meegenomen zullen worden.

w11.000355

w11.000361

w11.000360

w11.000371

w11.000370

w11.000369
w11.000368
w11.000367
w11.000366
w11.000365

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een
nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het bedrijventerrein van de Velserbroek en omgeving.
Plangebied

Het gebied wordt in het noorden begrensd door het
perceel van tuincentrum Velserbroek (Rijksweg 289),
in het oosten door de Hofgeesterweg, Ambachtsweg,
Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein
(gemeentegrens met Haarlem) en in het westen
door de N208. Zie ook bijgaande afbeelding. Het plangebied sluit aan op de plangrens van het project de
Grote Buitendijk/Hofgeest.

Wilt u een initiatief indienen?

Wij verzoeken u om uw initiatief zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en te voorzien van kaartmateriaal.
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Vermeld in uw reactie dat het de ‘inventarisatie
bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek’ betreft.

Ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning

w11.000354

w11.000353

w11.000358

Aanleiding

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw
bestemmingsplannen op te stellen is gelegen in het
feit dat:

w11.000363

w11.000362

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23 mei
tot en met 27 mei 2011 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.

Het plangebied kenmerkt zich door het bedrijventerrein Broekerwerf, de bedrijven in het zuidelijke deel
van de Hofgeest en de bebouwing tegen de gemeentegrens met Haarlem.

w11.000364

w11.000357

Valckenhoeﬂaan 79 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van
de 1ste verdieping van een woning
(23/05/2011)
Willem de Zwijgerlaan 34
Santpoort-Zuid
het snoeien van 9 bomen
(23/05/2011)
Zwanebloembocht 161
het kappen van een boom
(24/05/2011)
Hoofdstraat 189 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(24/05/2011)

w11.000373

De Zeiler 174 Velserbroek
het plaatsen van een ﬁetsenberging
aan de voorgevel (24/05/2011)
De Kamp 15 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel voorgevel (24/05/2011)
Lagersstraat 44 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(25/05/2011)
Dirk Hartoghstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(25/05/2011)
P.C. Hooftlaan 44 Driehuis
het oprichten van een bijgebouw
(25/05/2011)
Sluisplein 80 IJmuiden
het plaatsen van gevelreclame
(26/05/2011)
Kennemerlaan 15 IJmuiden
het vergroten van een bovenwoning
(26/05/2011)
Fazantenlaan ong. IJmuiden
het kappen van een iep (26/05/2011)
Houtmanstraat ong. IJmuiden
het kappen van een iep (26/05/2011)
Pleiadenplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van een iep (26/05/2011)
Groeneweg ong. IJmuiden
het kappen van een iep (26/05/2011)
Driehuizerkerkweg 130 0001
het oprichten van een berging
(26/05/2011)
Tollenslaan 5 Driehuis
het kappen van een boom
(26/05/2011)
Parkweg ong. Velsen-Zuid
het plaatsen van een reclamebord
(26/05/2011)
Willebrordstraat 18 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(26/05/2011)
Deutzstraat 10 IJmuiden
het oprichten van 8 bedrijfsunits
(27/05/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes weken:
w11.000259

Grote Buitendijk 106 Velserbroek
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(05/04/2011)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
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).In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

