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Bedankt voor
uw bijdrage aan
de Dag van de
Samenwerking!

Nightskate door Velsen
Velsen - Vorige week woensdag is de Haarlem Night Skate op bezoek geweest in Velsen. Normaal vertrekken de skaters vanaf de ijsbaan in Haarlem, maar deze keer werd gestart bij Het Polderhuis in Velserbroek. De route voerde door Santpoort-Noord, Driehuis, IJmuiden en Velsen-Zuid (Spaarnwoude).
Er deden naar schatting 350 deelnemers mee. De volgende Haarlem Nightskate vindt plaats op woensdag 6 juni en start bij de ijsbaan in Haarlem. Het thema is dan - hoe kan het ook anders - oranje. (foto: Paul van de Keer)
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Vrijdag
koopavond,
zondag open
van 12.00
tot 17.00 uur

Iedere week
in deze krant:

Zie advertentie elders in deze krant.

Informatie
van de gemeente
Velsen

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

KOELKastEn
v.a. e 199,LCD-tV’s
v.a. e 299,wasautOmatEn
v.a. e 299,-

DEZE WEEK

Deze week scherpe aanbiedingen!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
tel.: 0255 - 515 726

Natte motorpakkenrace
Santpoort-Noord - Bij het zien
van bovenstaand beeld zullen sommige mensen misschien
denken aan een inval van de ME,
maar niets is minder waar. Het
gaat hier om een ludieke natte motorpakkenrace, georganiseerd door Visser Tweewielers.
Het spektakel paste prima in de
Meimaand Shoppingmaand in
Santpoort-Noord, waarbij alle

winkels hun beste beentje voorzetten om de consumenten te
wijzen op het brede en kwalitatief sterke winkelaanbod in Santpoort-Noord. Dit is een leuke actie van de gezamenlijke ondernemers.
Een twaalftal dappere mannen
kwam zaterdagmiddag gehuld in
motorpakken opdagen. Dapper,
want het was snikheet. Zij moes-

ten een kleine ronde rennen door
de Hoofdstraat en het kermisterrein, waarbij zij dwars door een
waterbak gingen. Dat bood echter weinig verkoeling, want zo’n
motorpak houd je goed warm
en droog. Ook voor de fotografen was het rennen om de mannen op de foto te zetten, maar
zij mochten het zonder nat pak
doen. (foto: Rob Nieborg)

DEZE WEEK:

Kennemerlaan
Visspeciaalzaak & Restaurant

Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
0255 - 512 796 • www.waasdorp.nl

6 juni zijn ze er weer! vers van het mes!

De HollanDse nieuwe Haring
nieuwe haringfeestje woensdag 6 juni

tussen 12.00 - 13.00 uur gratis haringhappen
i.s.m. shantykoor grace darling
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COLOFON Eeuwfeest Stormvogels

heeft vele facetten

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

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

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

IJmuiden – IJ.V.V. Stormvogels
bestaat 2 juni 2012 precies honderd jaar. Dit weekeinde is het
drie dagen feest bij de voetbalvereniging aan de Zuiderkruisstraat in Zeewijk. Met een officieel feest voor genodigden op
vrijdag, een uitgebreide reünie
op zaterdag en de jeugddag op
zondag kan het eeuwfeest niet
stuk, zou je denken. Maar er
komt nog veel meer feest.
Tegen voorzitter Nico Stoker
en secretaris Steffan Kunst van
Stormvogels wordt wel eens gezegd dat zij het feest veel te professioneel willen opzetten. ‘Jullie
zijn maar een voetbalvereniging,
hoor’, horen zij dan. Maar Nico en Steffan vinden dat Stormvogels dit feest verdient en het
moet ook tot in de puntjes geregeld zijn. Gelukkig kunnen zij
beschikken over een enthousiast team vrijwilligers en een deskundige jubileumcommissie. Ook
de vele sponsors krijgen zij goed
mee in hun plannen. Dus kent
het eeuwfeest van Stormvogels
vele facetten.
Het begon eerder dit jaar al met
het sponsorfeest, op 16 maart,
waarbij de vele sponsors alvast
een vooruitblik kregen van het
jubileumboek en de jubileumfilm
die zijn gemaakt. Het jubileumboek ‘100 jaar IJVV Stormvogels
in Vogelvlucht’ staat vol foto’s,
geschiedenis en leuke anekdotes over de jubilerende voetbalvereniging. Linda Bannink filmde
afgelopen jaar de gebeurtenissen op de Stormvogels-velden en
maakte daar een prachtige dvd
van die is ingesloten in het jubileumboek. Kosten 5 euro, niet-leden betalen 15 euro voor dit stuk
Stormvogelsgeschiedenis. Het
boek en de dvd zullen vrijdagavond 1 juni worden gepresenteerd tijdens de officiële jubileumavond die speciaal voor genodigden is. Daarbij rekent men op
een bezoek van de burgemeester en hoogstwaarschijnlijk ook
van Michael van Praag, de voorzitter van de KNVB. Tijdens deze avond zal het speeches en
cadeaus regenen voor de honderdjarige voetbalclub. Maar ook
wordt het nieuwe clubtenue gelanceerd, dat in de stijl van de
dertiger jaren is ontworpen. Er
worden trouwens nog sponsors
gezocht voor enkele teams. Ook
deze avond de opening van het
Stormvogelsmuseum, in de commissiekamer met vele bekende
en minder bekende Stormvogelsgezichten en -verhalen. Ook vrijdag: de (her)presentatie van het
clublied uit de vijftiger jaren.
De zaterdag erna is voor alle
35-plussers die lid van Stormvogels zijn of waren. Het feest begint om 17.00 uur met een jubileumwedstrijd die wordt gespeeld door oud-leden. Aansluitend begint de feestelijke reünie
om 20.00 uur. Sponsors Van Es,
Abelia en Uitzendbureau Zebra
hebben gezorgd voor een prach-

tig buffet. Later op de avond is er
live muziek. Het hele weekeinde staan niet alleen de deuren
van de kantine open, er is ook
een grote tent zodat er voldoende ruimte is voor alle bezoekers.
Mochten er nog oud-spelers zijn
die zich niet hebben aangemeld
voor de reünie, ook zij zijn zaterdagavond welkom om oude
koeien uit de sloot te halen en
zelf ‘kleedkamerverhalen’ te vertellen.
Zondag is gewijd aan de zo belangrijke jeugd van Stormvogels.
De dag begint met toernooien op
verschillende niveaus. Later die
dag is er een avontuurlijke minizeskamp waarbij de Stormvogeltjes kunnen laten zien wat zij onder teamgeest verstaan. De dag
wordt afgesloten met een heerlijke barbecue.
Wie denkt dat de festiviteiten
daarmee zijn afgesloten vergist
zich. Na de zomerstop gaat het
jubileumfeest enthousiast verder.
Op zaterdag 4 augustus krijgt
het traditionele Zilveren Trawler toernooi een extra feestelijke
tintje. En op zondag 19 augustus
zal in het Tata Steel Stadion de
drieluik Telstar – VSV – Stormvogels plaatsvinden. Het team
van Stormvogels bestaat uit een
combinatie van de huidige lichting spelers en oudere spelers.
Dat wordt dus genieten in het Tata Steel Stadion.
Een kleine week later, op zaterdag 25 augustus om 19.00 uur,
gebeurt er weer iets bijzonders:
op de velden van Stormvogels zal
de selectie spelen tegen jonge
ex-internationals van de KNVB.
Men verwacht spelers als Kieft,
Van der Sar en nog veel meer
bekende namen. De wedstrijd
wordt gesponsord door sleepbedrijf Iskes en door Swanlake. De
kaartverkoop, entree 5 euro, begint dit weekeinde al.
Dan is er op zaterdag 15 september een grootse feestavond voor
iedereen die Stormvogels een
warm hart toedraagt. Met verschillende bands en een dj en
een grootse opkomst van voetballers van alle leeftijden moet
dit wel een geweldig feest worden. Ook hier is de entree 5 euro. Zie op Facebook ‘Stormvogels
100 jaar’.

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: Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

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

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

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Café Bartje 125 jaar

‘Landgoed Duin &
Kruidberg exposeert!’
Santpoort-Noord - ‘Landgoed
duin & Kruidberg exposeert!’ Onder deze naam werd donderdag
voor de derde keer de beeldententoonstelling geopend die in de
prachtige tuin van het landgoed,
maar ook in het hotel zelf, staat
opgesteld.
Van drieëntwintig beeldende kunstenaars, waaronder de Haarlemse Karel Vreeburg, staan hun laatste werken opgesteld. De beelden
zijn uitgevoerd in een uitgebreid
scala van materialen variërend
van brons en marmer tot hout en
keramiek en variëren van abstract
tot figuratief. Kortom een must
voor kunstliefhebbers en kunstkenners om de tentoonstelling te
bezoeken, maar ook voor mensen
die niet tot deze groep behoren is
een wandeling door de fraaie Engelse landschapstuin met de opgestelde kunst zeer aan te bevelen. De tentoonstelling is tot eind
augustus vrij te bezichtigen.
Op uitnodiging van de organisatoren, Landgoed Duin & Kruid-

berg en Eva Art Productions
Foundation, hadden zich op tijdens de opening een groot aantal genodigden en belangstellenden op het zonige terras en in het
hotel verzameld. Eva Mennes van
Eva Art Productions toonde zich
in haar welkomstwoord dan ook
bijzonder gelukkig dat zij zo’n 150
aanwezigen welkom mocht heten.
Bernard Lensink, General Manager van het Landgoed, vroeg op
zijn beurt om een groot applaus
voor Eva Mennes die, dankzij
haar gevoel en creativiteit erin is
geslaagd om alle beelden op een
bijzondere manier in de tuin een
plaats te geven. ,,Deze tentoonstelling biedt een geweldige mogelijkheid om kunst te stimuleren
en om deze dichter bij de mensen
te brengen. Maar tevens is het
een prima gelegenheid om het
landgoed op deze manier te presenteren en ik hoop dat heel veel
mensen ons zullen bezoeken om
een ronde door de tuin te maken’’,
aldus Lensink.

Santpoort-Noord- Zondag 3 juni, gewoontegetrouw de ‘toetjesdag’, viert Café Bartje dit jaar zijn
125-jarig bestaan met als thema
zwart-wit en een speciale muzikale act van Full Count. Iedereen die dit feestje wil meemaken
is welkom, maar moet dan wel
verkleed komen in het zwart-wit,
maar iets anders geks of feestelijks mag ook. Leef je dus uit in je
kledingkeuze.
,,We hebben dit eerder gedaan en
het was een groot succes’’, aldus
Wouter van der Zwet Slotemaker
van Café Bartje. ,,We zagen zelfs
een giraffe. Wie niet verkleed
komt, mag bloeden, want die betaalt dubbel voor zijn drankje.’’
Het feest is zondag van 17.00 tot
22.00 uur op het Broekbergenplein voor Café Bartje. Er zul-

len kramen staan waar bezoekers iets te eten kunnen halen,
dus niemand hoeft voor het eten
naar huis.
Ook is er muziek. ,,De beste feestband die we hier hebben gehad’’,
aldus Wouter. ,,De naam houden
we nog even geheim, maar het
wordt een knalfeest.’’
Wouter van der Zwet Slotemaker is sinds 14 jaar eigenaar van
Café Bartje. Het is een heerlijk
bruin café zonder generatiekloof
waar het blonde bier altijd heerlijk smaakt. Café Bartje staat onder meer bekend om zijn gezelligheid, de fietstochten en andere
activiteiten die worden gehouden
door bezoekers.
Volgende week gaat restaurant
Bartje Bloemendaal open, maar
daarover volgende week meer.

Stoere vaderdagfoto’s bij
GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Woensdag 6 juni, tussen 13.00 uur en 17.00 uur,
tovert GroenRijk Velserbroek de
kinderhoek om tot een professionele fotostudio. Abeer Soeterbroek, van fotostudio Mooi in
Beeld, zorgt samen met de styliste van GroenRijk Velserbroek
voor een geweldige setting!
Kids kunnen in een kruiwagen
zitten, bedolven worden onder
bloemen, stoer zijn met gereedschap, zoet zijn met rozen, uit het
oerwoud verschijnen. Kortom,
dat wordt een kleurrijk feestje.
Natuurlijk mogen de mama’s ook
op de foto als ze dat leuk vinden.
GroenRijk Velserbroek en Abeer
Soeterbroek Fotografie bie-

Zoek de 10 verschillen
Juni - iJsheiligen beginnen

Oplossing elders in de krant

den de fotoshoot aan voor maar
29,00 euro. Dit bedrag is inclusief drie foto’s van 13 bij 18 cm,
de normale prijs is 85 euro. Meer
informatie en voorbeelden van
het werk van Abeer vind je op
www.mooiinbeeld.nl
Voor limonade en iets te snoepen wordt gezorgd. De drie aller-leukste foto’s kunnen een
week later worden opgehaald
bij GroenRijk Velserbroek. Er ligt
dan ook een gratis sleutelhanger
(met foto natuurlijk) voor de kinderen klaar. Zeker zijn van een
plek?
Reserveer een plaats via pw@
velserbroek.groenrijk.nl. Zie ook
www.groenrijkvelserbroek.nl

Vrouw gewond
bij aanrijding
op Rijksweg
Velserbroek - Een vrouw is
woensdagochtend gewond geraakt na een aanrijding in Velserbroek. Het ongeval gebeurde even voor half negen op de
kruising van de Rijksweg met
de Roosensteinweg. Twee auto’s
botsten frontaal tegen elkaar.
Brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Bij het ongeval is de bestuurster van een van
de wagens gewond geraakt en
overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere wagen kwam met de schrik
vrij. De Rijksweg was door het
ongeval enige tijd afgesloten
voor het verkeer, ook omdat de
politie een sporenonderzoek liet
uitvoeren. (foto: Michel van Bergen)

Alzheimer Café in Heemskerk

Ouder worden gaat
niet zonder zorgen
Heemskerk - Woensdagmiddag
6 juni is er een Alzheimer Café
in het centrum van Heemskerk
en het onderwerp deze middag
is: ‘Ouder worden gaat niet zonder zorgen’.
Als gastvrouw zal mevrouw Elsbeth Holtz in gesprek gaan met
mevrouw Jannie Willemsen van
de vereniging voor vrijwillig levenseinde, NVVE. Bij het ouder worden hoort in toenemende mate het besef dat het leven
eindig is. Sommigen vinden: ‘Wie
er dan voor mij zorgt, zal wel bepalen hoe het moet gaan’. Maar
anderen zoeken naar een manier om de regie in eigen handen te houden. Maar wat als de
regie uit handen wordt genomen
omdat iemand lijdt aan dementie? Deze middag komen vragen
over eigen wilsbeschikkingen
aan de orde.

Het Alzheimer Café wordt gehouden in Zorgcentrum St. Agnes, Zamenhof 1 te Heemskerk.
De deur is open vanaf 14.15 uur,
de afsluiting om ongeveer 16.00
uur. Iedereen is welkom: mensen
met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren.
De toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding
vooraf is niet nodig. De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit
eigen ervaring spreken. Bij elk
café worden deze geïnterviewd
door een vaste gespreksleider.
Na dit gesprek is er gelegenheid
om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na
te lezen. Meer informatie? Werkgroep Alzheimercafé is overdag
bereikbaar onder telefoonnummer 06-53916269.
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Bløf op Dutch Valley

Bunker
Museum gaat
terug in de tijd
IJmuiden - Zaterdag 2 en zondag 3 juni wordt D-Day door acteurs nagespeeld op het terrein
van het Bunker Museum IJmuiden. Dit weekeinde is WN 81
(Batterie Heerenduin) bezet door
Duitse en Geallieerde militairen. Verschillende taferelen geven de bezoeker een indruk van
het leven in oorlogstijd. Behalve
wapengekletter zal er veel aandacht zijn voor het persoonlijke verhaal van de militairen. De
militairen tonen het dagelijks leven in militaire dienst en zullen
u diverse handelingen tonen.
Zo worden er bijvoorbeeld versperringen gebouwd, mijnenvelden opgeruimd en een verbandpost ingericht. Ook de loopgraven op het museumterrein worden door Duitse en Amerkikaanse militairen bezet en bewapend.
Elders op het terrein slaan de
Britten, Russen en andere eenheden hun kamp op. In militaire tenten zullen zij u voertuigen,
uitrusting en vele andere militaire zaken tonen. Door middel van
demonstraties zullen u militaire
vaardigheden getoond worden,
waaronder
schietoefeningen
met verschillende wapens. Uiteraard zijn de museumbunkers dit
weekend ook geopend. Het Bunker Museum IJmuiden zal zo op
een passende en educatieve wijze een stukje geschiedschrijving
in beeld brengen. De militairen
zijn allen acteurs met als hobby
het uitbeelden van de geschiedenis. Zie ook www.vmlh.nl.
Het museum aan de Badweg is
geopend op zaterdag 2 juni van
14.00 tot 16.00 uur (kassa dicht)
en van 19.00 tot 20.30 uur (kassa dicht). Op zondag 3 juni van
11.00 tot 16.00 uur (kassa dicht).
Op beide dagen betaalt u het
standaard entreetarief van 3 euro. Zie ook www.bunkermuseum.nl. Neemt u aanstoot aan
(Duitse) uniformen en insignes
dan wordt u geadviseerd het
museum op een ander moment
te bezoeken. Het museum is gedurende het zomerseizoen iedere eerste zondag van de maand
geopend.

Auto-inbreker
aangehouden
IJmuiden - Even voor middernacht heeft de politie maandag
een 27-jarige man aangehouden op verdenking van auto-inbraak. De man werd in de omgeving van de Warmenhovenstraat
in IJmuiden aangehouden nadat
hij aan de IJmuiderstraat bij een
aantal vrachtwagens was gezien
onder verdachte omstandigheden. Hij had spullen bij zich om
benzine af te tappen. De man
mocht mee naar het bureau.

Velsen - Dutch Valley, het grootste festival van Nederlandse bodem, heeft vorige week onthuld wie de Mystery Guest Act
is die op zaterdag 11 augustus
zal schitteren in de Velsen Valley.
Het is de Zeeuwse band Bof die
het grootste podium van Dutch
Valley zal betreden voor een mini-concert.
Met de bekendmaking is de programmering van Dutch Valley
compleet. Naast Blof staan op
de Dutch Valley Mainstage ook

Nick en Simon, De Jeugd van Tegenwoordig, Rowen Heze, Gerard Joling, Di-rect en Krystl. In
totaal treden op 11 augustus
meer dan 100 Nederlandse artiesten op. Naast de mainstage
zijn er nog negen tenten en een
rock stage in de open lucht.
Tickets voor Dutch Valley kunnen gespreid worden betaald en
kosten 15 euro voor kinderen tot
en met 12 jaar en 49 euro voor
volwassenen. Zie ook www.dutchvalleyfestival.nl.

Fair op Duin en Kruidberg

Jassen uit, hoedjes op
Santpoort-Noord - Tweede
Pinksterdag werd de zeemist uiteindelijk toch weggejaagd door
een heerlijk zonnetje. Altans op
Duin en Kruidberg werden de
duizenden bezoekers verwelkomd met een heerlijk zonnetje.
Dus was het jassen uit en hoedjes op.
Gemoedelijk flaneerden zij langs
de stijlvolle kraampjes met kunst,
antiek, wat kleding en lekkere hapjes. Op het grasveld naast
de vijver kon men zich aan lange tafels Bourgondisch tegoed
doen aan heerlijk hapjes terwijl
de kinderen zich vermaakten
met spelletjes. Ook kon men zich
uitgebreid verbazen over degenen die ervoor kozen tijdens deze luie dag toch mee te doen aan

de tai-chi workshop. En ondertussen klonken de opwekkende jazzklanken van de Cheerful
Fruitflies.
Ook op het terras bij landhuis
Duin en Kruidberg kon men zich
heerlijk ontspannen. Met zicht
op de vijver, de kunstwerken van
de beeldententoonstelling en alle mensen die voorbij drentelden
was het een fantastische dag,
gelardeerd met tongstrelende
lekkernijen.
Alleen die elegante meneer, met
hoed, die twee fautteuils in zijn
auto probeerde te proppen was
deze dag minder ontspannen.
Maar verder was de Pinksterjaarmarkt op Duin en Kruidberg
een voorbeelddag voor stijlvol
ontspannen. (Karin Dekkers)

Excursies, rondleiding en natuur

Zondag Dag van het
park in Velserbeek
Velsen-Zuid - Op zondag 3 juni houdt de gemeente Velsen de
jaarlijkse Dag van het Park in
park Velserbeek in Velsen-Zuid.
Het evenement wordt gecombineerd met de Dag van de Kinderboerderij.
De Dag van het Park is een dag
waarop gemeenten een park
extra in het zonnetje kunnen
zetten. 40 gemeenten nemen
hieraan deel met 67 parken.
Wat is er op 3 juni te doen in
Velserbeek? Tussen 11.00 en
16.00 uur zijn er verschillende
activiteiten, zoals IVN-natuurexcursies voor kinderen en volwassenen. Om 11.30 uur start er
een cultuurhistorische rondleiding vanuit de Theeschenkerij.
Er zijn ritjes met de huifkar, er
worden schapen geschoren en
border collies laten zien hoe zij
schapen kunnen drijven.
Naast deze activiteiten is er een
informatiemarkt waar de bezoeker meer te weten komt over de
scouting van De IJmondtrekkers. Er is informatie over de
training ‘Hond in balans’, dit is
een gedragstraining voor honden. Een imker laat zien hoe bijen honing maken en muziekver-

eniging Soli en zangvereniging
Voices zullen bezoekers proberen te enthousiasmeren om lid
te worden van hun vereniging.
Verschillende
IVN-werkgroepen laten hun betrokkenheid
bij de natuur zien en er zijn demonstraties van vilten en spinnen. De gemeente Velsen laat
de bezoeker kennismaken met
de ‘Gedragscode Flora & Fauna’, een gedragscode die ervoor
zorgt dat er elke dag wordt gewerkt aan optimale omstandigheden voor plant en dier.
Ook de kinderen worden niet
vergeten. Naast de natuurexcursie kunnen zij zich laten
schminken, wordt er geknutseld, is er een springkussen en
bij mooi weer kunnen de kinderen terecht in het kinderbadje
op het speelterrein. De muzikale
omlijsting wordt vanuit de muziektent verzorgd door De Deltasingers en De Raddraaiers.
Het evenement is gratis. Het
volledige programma (hoe wat
wanneer) is te downloaden via
de website www.velsen.nl. Het
advies is om met de fiets te komen; er is maar weinig parkeergelegenheid.

Snoeiharde Metalnight
IJmuiden - Metal is een muziekstijl met een eigen publiek.
Wie het snoeiharde genre waardeert was zaterdagavond welkom bij de Metalnight in het Witte Theater, waar maar liefst negen metalbands optraden. Daarvan waren zeker een aantal lokale bands, maar de Brabantse
band As Enemies Arise was ook
een zeer welkome aanvulling op
de avond.

Er werd deze avond op twee podia gespeeld, zodat er altijd wat
te zien en te horen was.
Metalliefhebbers swingen of
rocken niet. Zij ‘moshen’, deze dans lijkt soms wel een aanval, maar het blijft allemaal heel
vriendschappelijk en het is weer
eens iets anders dan hossen,
swingen of slijpen. Op het podium de zanger van de regionale
band Pound. (Karin Dekkers)

Zoek de 10 verschillen
oplossing
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De Delta Singers
sluiten seizoen af

Op z’n kant
IJmuiden - De bestuurder van
een personenwagen is zaterdagochtend gevlucht na een ongeval op de De Noostraat in IJmuiden. Een bewoner wilde met zijn
brommobiel wegrijden toen hij
plotseling geraakt werd door de
personenwagen. Deze laatste
reed de middenberm op, tegen
een boom aan, om vervolgens
op zijn kant terecht te komen. De
bestuurder van de brommobiel
zag de tegenpartij nog uit zijn
auto klimmen, maar even later
was deze weggehold in de richting van het stadhuis.Het verkeer in de richting van VelsenZuid heeft korte tijd over de tegengestelde rijbaan kunnen rijden, maar is later door de politie
op Plein 1945 de Zeeweg opgestuurd. Tijdens de berging bleek
dat het kenteken niet bij de auto
hoorde en dat de kentekenplaten illegale vervalsingen waren.
Mogelijk betreft het een gestolen auto. (foto: Ko van Leeuwen)

Gratis Hollandse Nieuwe
proeven bij Waasdorp
IJmuiden - De Hollandse Nieuwe haring is woensdag 6 juni
tussen 12.00 en 13.00 uur gratis
te proeven bij Visspecialist Nico
Waasdorp aan Halkade 27-31 in
IJmuiden. Het is die dag ook de
start van het nieuwe haringseizoen in IJmuiden. Altijd een memorabele dag, waarop het eerste
vaatje Hollandse Nieuwe wordt
geveild voor een goed doel. Bij
Nico Waasdorp is het die dag
ook de start van Visculinair magazine, een smaakvolle glossy die vier maal per jaar zal verschijnen. Dit magazine is alleen
te koop bij de betere visdetaillisten in Nederland.
Visculinair Magazine telt circa 50
pagina’s en staat boordevol in-

formatie over visculinaire zaken,
zoals interviews met chef-koks,
lekkere visrestaurants, interessante achtergronden en natuurlijk heel veel heerlijke recepten
en tips voor het bakken, braden,
stomen en koken van vis. In het
eerste nummer is er een speciale rol weggelegd voor de nieuwe haring. Daarnaast vindt men
in deze eerste editie onder andere een interview met tv-presentator Wouter Klootwijk, barbecuën met vis en een artikel over
de duurzaamheid van de Nederlandse visserijsector.
Shantykoor Grace Darling zal
tussen 12.00 en 13.00 uur aanwezig zijn om de feestelijkheden
te verhogen.

IJmuiden - Het zesde seizoen
van het gezelligheidskoor de
Delta Singers is een groot succes geweest. Het koor heeft zeker 20 optredens gehad en sluit
af met een zeer volle maand juni. Op 3 juni zingen zij om 13.30
uur in Velserbeek in de muziektent. Op 8 juni treden wij op
vanaf 14.00 uur in de voetbalkantine van Spaarndam. Op 10
juni staat er een koffieconcert
gepland om 12.30 uur in de Fidelishof in IJmuiden.
Dit concert is in samenwerking met het Velser Amusements Orkest. De toegang is
gratis. Op 17 juni gaan we naar
de Kinderboerderij in Alkmaar
aanvang 14.30 uur. Op vrijdag
22 juni om 14.30 uur weer een
gezellig optreden in onze oe-

fenlocatie Verpleeghuis Velserduin, Scheldestraat te IJmuiden. Ook in de zomermaanden
staan er diverse optredens gepland zie onze website www.
deltasingers.nl
In de maanden juli en augustus
zijn er geen oefenavonden. De
eerste donderdag in september
starten wij weer met zingen om
19.30 uur in Verpleeghuis Velserduin.
Wij kunnen altijd nieuwe leden
gebruiken ook zijn muzikanten
van harte welkom. Kom geheel
vrijblijvend naar een of meerdere optredens kijken of kom
een keer langs tijdens een oefenavond in Velserduin. U kunt
ook contact opnemen met onze voorzitter de heer Jaap Bos,
telefoon 06-13746524.

Shiatsutherapie bij Praktijk de Lente Olympische campagne
Regio – Twintig jaar geleden studeerde Nanda Sharon af aan de
Academie van Natuurgeneeskunde en vestigde haar praktijk aan de
Lentelaan in Heemstede. In 1988
ging zij een samenwerking aan
met Saskia Beukman, aanvankelijk met de bedoeling om haar als
opvolgster in te werken. Maar het
liep anders. De wens om hun clienten meerdere therapieën aan te
kunnen bieden kreeg vorm toen
het pand van de buren vrij kwam.
Sinds april is Praktijk de Lente voor
Haptonomie, Osteopathie, Reiki, EMDR Reflexzonetherapie geopend op de nieuwe locatie. Vanaf juni voegt Shiatsutherapeute Tamara de Boer zich bij het team.
,,Shiatsu betekent letterlijk druk
met de vingers in het Japans”, zegt
Tamara de Boer (35). ,,Als ik bijvoorbeeld een probleem van de
milt onder handen neem, behandel ik de hele miltmeridiaan inclusief het been en de romp. Dat
is het verschil met acupunctuur, ik
behandel de hele energiebaan en
niet alleen de punten.”
Tamara de Boer heeft een 3-jarige opleiding gevolgd om deze therapie onder de knie te krijgen. ,,Van
groot belang is dat je de juiste diagnose stelt. Je voelt in de buikstreek hoe het met de organen gesteld is en vormt een totaalplaatje

laat Velserbroek bewegen

van hoe iemand in elkaar zit.” De
aanpak sluit goed aan bij de werkwijze van de holistische gezondheidstherapie van praktijk de Lente. Daar wordt gekeken naar wie je
bent en wat ze voor de cliënt kunnen doen. Ze staan in hun visie
voor een aanvulling op de reguliere
geneeskunde die wordt toegepast
door de meeste artsen. De behandelingen binnen de complementaire geneeswijze zijn gericht op het
optimaliseren van het zelfhelend
vermogen van de mens. Door deze stimulatie wordt het lichaam ondersteund in het genezingsproces.
Shiatsutherapie wordt toegepast
ter verlichting van verschillende
klachten zoals rugpijn, depressiviteit en angststoornissen. Daarnaast

behandelt Tamara de Boer mensen
die last hebben van de bijwerkingen van chemotherapie. De therapie kan ervoor zorgen dat de misselijkheid sterk vermindert en de
patiënt zich in het algemeen beter voelt. ,,Ook zwangere vrouwen
hebben veel baat bij shiatsutherapie. Denk aan ochtendmisselijkheid, vermoeidheid en rugklachten, maar ook als voorberieiding op
de bevalling”, vertelt de therapeute. ,,Soms komen de partners mee,
want die leer ik hoe ze kunnen helpen als de weeën niet goed doorlopen en hoe ze de punten zelf kunnen behandelen.”
Voor meer informatie over de behandelingen van Tamara de Boer:
06-30024064.

Velserbroek - Technogym,
toonaangevend producent van
professionele fitnessapparatuur,
is aangesteld als officiële leverancier van de Olympische Spelen in Londen. Het wellnessbedrijf lanceert in samenwerking
met Ben Rietdijk Sport en BN’ers
Henk Grol en Nikkie Plessen een
campagne om Velserbroek en
omgeving in beweging te krijgen. Met de vraag ‘Wat is jouw
Olympische belofte?’ worden
consumenten in de aanloop naar
de Spelen uitgedaagd om een
sportieve doelstelling te formuleren en te verwezenlijken.
Vanaf juni kunnen sporters bij
Ben Rietdijk Sport hun sportieve ambities ontdekken met de
Technogym Aspiration Finder:
een in samenwerking met de
Universiteit van Milaan ontwikkelde vragenlijst die doelstellingen van sporters in kaart brengt.
Op basis van de uitkomst, de Aspiration Map, wordt een persoonlijk ‘Olympisch’ trainingsprogramma opgesteld.
Ben Rietdijk: “De Aspiration Finder achterhaalt de daadwerkelijke beweegredenen van sporters
aan de hand van hun persoonlijke kenmerken en levensstijl.

Wij gebruiken die informatie om
voor elke klant een passend trainingsschema op te stellen.”
Resultaten laten zien dat er zes
afzonderlijke sportieve basisaspiraties zijn, die per individu
in verschillende mate aanwezig zijn: balance (balans tussen
lichaam & geest), move (verbeteren van gezondheid & welzijn),
shape (werken aan lichaam &
gewicht), power (vergroten van
kracht & stabiliteit), sport (prestaties overtreffen & vooruitgang
boeken) en fun (plezier hebben
& samen sporten).
De missie van Technogym is wereldwijd mensen aansporen tot
regelmatige lichamelijke beweging. In lijn met deze overtuiging
moet de Olympische campagne
in Nederland gaan bijdragen aan
een gezondere samenleving.
In Engeland voert Technogym
in samenwerking met nationale
topsporters en de British Olympic Association de soortgelijke campagne ‘I pledge’ (Ik beloof). Het is voor het eerst in
de geschiedenis van de Spelen
dat een gastland zo nadrukkelijk aandacht besteedt aan het
maatschappelijk belang van gezondheid en welzijn.
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Ubo Kok opvallend mooi
met kwaliteitsbehang

Nader
onderzoek
asbestvondst
Velsen - Op de beoogde nieuwe locatie voor de huttenbouw
aan de Keetberglaan in IJmuiden is na een eerste inspectie
een stukje asbesthoudend materiaal gevonden. Om te weten
of er nog meer ligt wordt nu nader onderzoek gedaan. Dit moet
uitwijzen in hoeverre het terrein
mogelijk is verontreinigd. Er is
geen noodzaak om de terrein af
te hekken. Recent is op deze locatie basisschool; De Zandloper gesloopt. Ook heeft er in het
verleden een bunker gestaan op
deze plek. Om duidelijkheid te
hebben over de grondkwaliteit
heeft de gemeente Velsen onderzoek gedaan. Daaruit bleek
de vondst van een stukje asbesthoudend materiaal. Mogelijk dat
tijdens deze sloop er deeltjes asbest in en op het maaiveld zijn
beland. Nader onderzoek moet
nu duidelijk maken of en zo ja
hoeveel asbesthoudend materiaal aanwezig. Dan is ook helder
of dit consequenties heeft voor
de huttenbouw in juli.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 2 juni
wordt van 09.00 tot 16.00 uur, op
het Kennemerplein (t/o de Vomar), een gezellige rommelmarkt
gehouden met veel kramen die
vo liggen met van alles en nog
wat. Wie ook overtollige spullen
wilt verkopen kan een kraam huren. Voor informatie of reserveringen van een kraam: telefoon
0255-533233 of 06-10475023. De
volgende markten zijn op: 7 juli
(ook braderie), 21 juli, 4 augustus, 18 augustus en 1 september.

Aanrijding met
aangeschoten
bromfietser
IJmuiden - Op zondagmorgen,
juist na middernacht reed een
17-jarige jongen uit IJmuiden
op een bromfiets over de Lange
Nieuwstraat in zijn woonplaats.
De jongen haalde twee voor hem
rijdende personenauto’s in, juist
op het moment dat de voorste
auto bestuurd door een 29-jarige Haarlemse linksaf wilde slaan
de Bonifaciusstraat in. Hierdoor
ontstond een aanrijding tussen
de bromfietser en de voorste auto. Bij controle door de politie
bleek de bromfietser teveel alcohol te hebben gedronken. Hij
blies 245 ug/l. Omdat het hier
om een beginnende bestuurder
gaat, mocht hij niet meer dan 90
ug/l alcohol in zijn adem hebben. Hij blies bijna drie maal het
voor hem geldende maximum.
Hij kreeg daarom een procesverbaal.

Geslaagde ‘Dag
van de Samenwerking’
Velsen-Zuid - Het Tata Steel
Stadion in Velsen-Zuid was zaterdagmiddag dé ontmoetingsplek voor gezinnen, kinderen,
ouderen en jongeren uit de wijde omgeving die, mede dankzij
het mooie weer, naar het stadion waren gekomen. En te oordelen naar de reacties van diverse
bezoekers was men enthousiast
over de opzet van deze ‘Dag van
de Samenwerking’ die als motto ‘Samen bereik je meer’ meekreeg.
En dit motto werd zeker eer aangedaan door het grote aantal
vrijwilligers van de vele deelnemende organisaties die zich belangeloos met zowel de voorbereiding als de uitvoering bezig
hebben gehouden.
Rond het hoofdpodium was het
stadion opgedeeld in vier themagroepen waaronder: Zorg, Wonen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Spel.
De bezoekers van deze ‘Dag van
de Samenwerking’ kregen bij
binnenkomst vier munten, elk ter
waarde van één euro, die konden
worden besteed bij de vier themagroepen. De uitdaging voor
de themagroepen was gelegen
in het feit dat, per themagroep,
2012 munten bemachtigd moesten worden met als achtergrond
dat 2012 het VN jaar van de coöperatieve Rabobank is. De Rabobank Velsen en Omstreken had
hierbij de toezegging gedaan
dat de bank de tegenwaarde zou
verdubbelen indien aan het eind
van de middag één van de themagroepen 2012 munten zou
kunnen overleggen. Maar voor
enkele themagroepen werd het
tenslotte een spannende race te-

gen de klok om te proberen het
vereiste aantal munten vóór sluitingstijd binnen te halen.
Mathijs Smit, directievoorzitter
van de Rabobank Velsen en Omstreken en organisator van de
Dag van de Samenwerking reageert enthousiast op de vraag
hoe deze dag hem is bevallen: ,,Ik
ben enorm trots op alle organisaties, deelnemers en vrijwilligers
die vandaag aan deze dag hebben deelgenomen. Nagenoeg alles liep op rolletjes en dat is toch
wel heel bijzonder als je nagaat
hoeveel
organisaties en mensen hierbij betrokken waren. Bovendien
heeft het geresulteerd in een bezoekersaantal van ruim 2.000 belangstellenden en een opbrengst
van circa 16.500 euro voor de
goede ideeen van de organisaties. Wat mij betreft is het zeker
een overweging om serieus over
een vervolg van deze Dag van de
Samenwerking na te denken’’.
Veel mensen bleven tot het eind
van de middag om het sluitstuk
van deze dag mee te maken, namelijk het optreden van de bekende zangeres Glennis Grace.
En zeker niet te vergeefs. Met
een spetterend optreden gaf zij
alvast haar visitekaartje af voor
haar live-concert dat zij op 15
september in de Heineken Music
Hall in Amsterdam ten gehore zal
brengen. Na haar optreden sloot
presentator Gert-Jan Huijbens
deze Dag van de Samenwerking
af met complimenten en felicitaties aan alle deelnemers en organisaties en ook naar zijn mening
zou een dergelijke manifestatie
volgend jaar zeker voor herhaling
vatbaar zijn. (Joop Waijenberg)

Fietser gewond
IJmuiden - De politie kreeg
vorige week woensdagochtend
een melding van een verkeersongeval op de kruising Orionweg met het Pleiadenplantsoen
tussen een fietser en een auto.
De bewuste automobilist, een
41-jarige IJmuidenaar reed
op de Orionweg en wilde het
Pleiadenplantsoen
overste-

ken. Hierbij zag hij de 31-jarige IJmuidense fietser over het
hoofd waardoor de botsing
ontstond.
De fietser is met een gebroken sleutelbeen naar een ziekenhuis vervoerd. Verkeersongevalanalisten hebben een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht.

IJmuiden - Wooncentrum Ubo
Kok staat in de regio goed bekend om zijn mooie collectie
vloerbedekking, gordijnen, laminaat en zelfs zonwering. Dat Ubo
Kok ook een heel mooie collectie behang heeft is bij de meeste
mensen echter minder bekend.
Behang is een echte sfeermaker,
door kleurgebruik, dessins en
zelfs het materiaal waarvan het
behang is gemaakt. Er zijn ook
volop mogelijkheden om te combineren met gordijnen, vitrages
of zonweringen.
Bij Wooncentrum Ubo Kok werkt
men met kwaliteitsbehang van
de merken Eijffinger, Elitis,
Casamance, Romo, Ulf Moritz
en Origin. Deze merken komen
regelmatig met nieuwe boeken
waarin prachtige behangsoorten te zien zijn. Elk merk heeft

zijn eigen stijl, zodat iedereen in
de collecties iets zal vinden wat
hem of haar aanspreekt. Er is behang voor klassieke en moderne
interieurs, voor kinderkamers en
overige ruimtes in huis die eisen
stellen aan behang.
Echte sfeermakers zijn de foto’s
van Wall-paper die kamerhoog
en metersbreed zijn. Van rustiek
bos tot tropisch eiland. Of kies
voor een kinderkamer eens voor
een levensgroot stripfiguur. Genoeg te kiezen dus wat betreft
het behang bij Ubo Kok.
Nieuwsgierig geworden? Ga
eens bladeren bij Wooncentrum
Ubo Kok, Marktplein 24 in IJmuiden. Openingstijden zijn dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. ‘s Avonds ook op afspraak.

Zaterdag twaalfde
Santhappen Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 2
juni vindt voor de twaalfde keer
het Santhappen plaats, het culinaire evenement dat de ondernemers uit Santpoort en omstreken aanbieden aan hun klanten.
Van 17.00 uur tot 22.00 uur zal
het Broekbergenplein worden
omgetoverd tot een groot openlucht restaurant met diverse afhaalpunten. Ieder punt wordt bemand door een andere ondernemer of restaurateur.
Bij elke ondernemer kan men
genieten van heerlijke kleine gerechtjes die representatief zijn
voor hun zaak. Dit jaar een record aantal deelnemers, wat bewijst dat Santhappen nog steeds
aan populariteit toeneemt.
Zo kunt u bij Fijnviswinkel Santpoort aan Zee onder andere genieten van oesters, bij Slagerij Duijn kunt u heerlijke zelfgemaakte ‘Abondigas con Salsa tomate’ proeven. Dit zijn Spaanse
gehaktballetjes.
Villa West End, Restaurant Boschbeek, Restaurant de Meierij,
Brasserie Denk en Ramses zullen u trakteren op heel veel lekkers van hun menukaart.
Bartje Bloemendaal, een nieuwkomer letterlijk en figuurlijk, zal
ook hun fijnste gerechten pre-

senteren. Om in Italiaanse sferen
te komen is Casa Pasta een aanrader. En de zoetekauw is welkom bij de Santpoortse Verleiding langs. Het toetje wordt geserveerd door Primeurshop Bol,
overheerlijke arbeiden met slagroom, zó lekker. Mocht het weer
net zo aangenaam zijn als de afgelopen dagen dan zullen de
kinderen vast en zeker weer in
de rij staan bij de ijskar van de
IJswinkel. Tenslotte kunt u bij
Wijnhuis Ten Bilt terecht voor
het advies welke wijn het beste smaakt bij de gerechtjes die u
nuttigt. Zij hebben een brede selectie aan wijnen open staan.
De hapjes en drankjes kunt u
betalen met Santjes, deze munten kunt u kopen bij de centrale kassa op het plein. Kortom,
Santhappen beloofd ook dit jaar
een gezellig en culinair hoogstaand evenement te worden.
De negenkoppige band Full
Count zorg zaterdag voor de muzikale omlijsting. Tijdens het eerste deel van het festijn speelt Full
Count nog op de achtergrond.
De meest feestelijke nummers
worden bewaard voor de laatste
set, als iedereen voldoende heeft
gegeten en zin heeft om te dansen op lekkere muziek.
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Velsen in beeld
1930 en 2012

WaDo Open 2012
Santpoort-Noord - Ook in
2012 is Van Waalwijk van Doorn
makelaars en taxateurs de
hoofdsponsor tijdens het Jaarlijkse Open Tennis Toernooi van
de tennisvereniging LTC Brederode. Het draagt dan ook al jaren de naam WaDo Open. Het
toernooi wordt gehouden op
het sportpark van Groeneveen,
dat mede door de door boomkwekerij Loef van Henk de
Graaf en tuincentrum Groenrijk
van Joost van Duin wordt omgetoverd tot een kleurig en fleurig geheel.
Van zaterdag 30 juni tot en met
8 juli hoopt de club zo’n 600
tennisspelers te mogen ontvangen. Er kan in de single, dubbel
en gemengd dubbel in de categorieën 9 t/m 3 en 9 t/m 4 35+
worden ingeschreven.
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli vindt overdag het ve-

teranentoernooi plaats. Dit zijn
altijd dubbels, waarbij de spelers en speelsters een minimumleeftijd van 50 jaar hebben.
Inschrijven en overige informatie via dwww.LTCBrederode.nl
> WaDo Open. Hiervoor hoeft
u niet ingelogd te zijn. Ook niet
tennissers zijn van harte uitgenodigd om een kijkje op het
park te nemen en de sfeer te
proeven. Naast het genieten
van de diverse tenniswedstrijden is tevens aan de inwendige mens gedacht. De hele week
zijn diverse cateraars vanuit de
regio actief om speler en toeschouwer te verwennen met
een hapje en een drankje.
Er geldt een aantrekkelijke aanbieding om de rest van het seizoen lid te worden van de tennisvereniging. LTC Brederode is
te bereiken via de Santpoortse
Dreef afslag Kerkpad.

Bunkerrock in WT
IJmuiden - Zaterdag 2 juni vindt
de 18e editie van Bunkerrock
plaats in het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257.
Vanavond weer een prachtige
avond met enthousiaste bands
in verschillende stijlen.

De deelnemers aan deze editie zijn: Mell & Milou (songwriter R&B). Dakota (new wave’ish
pop/rock). Twin Shades (psychedelische bluesrock). Wave Zero
(shoe gaze core) en Botox Head
(covers hardrock).

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘bunkerrock’ op 2 juni
2012 om 20.00 uur. bon is geldig voor 2 personen

IJmuiden - Historische Kring
Velsen bestaat in 2012 twintig jaar. De HKV viert het jubileum met activiteiten voor leden van de vereniging en voor
inwoners van de gemeente Velsen. Zo is op 19 mei in de Engelmunduskerk te Velsen-Zuid
het jubileumnummer van ‘Velisena, Velsen in beeld 1930 en
2012’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het fotoboek
werd aangeboden aan de burgemeester van Velsen, de heer
Franc Weerwind. Op vrijdag 1
juni om 16.00 uur zal wethouder Wim Westerman een fototentoonstelling openen van de
Historische Kring Velsen in Bi-

bliotheek Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden, getiteld: ‘Velsen in beeld 1930 en
2012’ Hoe het stads- en havenbeeld in ruim 80 jaar veranderde’. In de maand juli wordt dezelfde tentoonstelling gehouden in de Bibliotheek Velserbroek. De combinatie van historische foto’s uit de jaren dertig van de vorige eeuw en recente foto’s geeft een verrassend beeld van de veranderingen in het stads- en havenbeeld
van Velsen. De foto’s zijn van
uitmuntende kwaliteit en bijna
alle beschikbaar gesteld door
het Noord-Hollands Archief in
Haarlem. Op grote panelen en
beeldschermen zijn de foto’s tijdens de openingsuren van de
bibliotheek te bewonderen. De
rijke historie die Velsen onder
meer aan haar geografische ligging te danken heeft, wordt al
twintig jaar onderzocht en succesvol in beeld gebracht door
de Historische Kring Velsen. Dit
jubileum wordt grootschalig belicht met deze expositie en het
bijbehorende jubileumboek ‘Velisena; Velsen in beeld 1930 en
2012’. Het fotoboek met daarin
oude foto’s én nieuwe, gemaakt
op dezelfde locaties, is verkrijgbaar in de bibliotheek voor 9,95
euro. Met ingang van zaterdag
2 juni zal het fotoboek ook te
koop zijn in de boekhandels in
Velsen en Beverwijk.

Veilig buiten zwemmen
Velsen-Zuid - In Spaarnwoude
zijn verschillende strandjes waar
u en uw kinderen heerlijk kunnen
zwemmen. Nu de zon weer schijnt
en het water warmer wordt kan iedereen zich weer prima vermaken
in of rondom het water. Spaarnwoude is klaar voor het zwemseizoen.
Er zijn strandjes aan de Westbroekplas, De Ven, de Peddelpoel
en de Veerplas. Kinderen vermaken zich hier uitstekend. Ook bij
de Avonturenspeelplaats in deelgebied Buitenhuizen kunnen ze
veel plezier hebben. Er is onder
andere een glijbaan, een pontveer met kabel, twee klimtorens
met net, wiebelvlotten, kabelbanen en een touwbrug over het water. De strandjes in Spaarnwoude
zijn een goed alternatief voor de
kust; dichtbij de stad in een groene omgeving.
Recreatieschap Spaarnwoude is
verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van zwemplekken en de daarbij horende voorzieningen op stranden en ligwei-

den, zoals toiletten, buitendouches, ballenlijnen en speeltoestellen.
De provincie Noord-Holland
houdt toezicht op de hygiëne en
veiligheid van de zwemplekken.
Het zwemwater wordt tijdens het
zwemseizoen regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van
blauwalg, parasieten en bacteriën.
Als een waarschuwing of zwemverbod nodig is, wordt dat op het
betreffende strand met een bord
bekend gemaakt. Actuele informatie hierover is te vinden op de
zwemwaterkaart op www.noordholland.nl, of via de gratis zwemwatertelefoon
(0800-9986734).
Een waarschuwing of zwemverbod heeft meestal betrekking op
een klein deel van een strand. Recreatiegebied Spaarnwoude kent
verschillende zwemplekken. Er
blijven dus meestal voldoende
plekken over waar het water wel
van goede kwaliteit is en er naar
hartenlust kan worden gezwommen. Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Zomerse beachparty in
Zwembad Heerenduinen
IJmuiden - Vrijdagavond was in
Zwembad de Heerenduinen een
zomerse beachparty. Over het 25
meter buitenbad was een stormbaan gelegd die door de 400 bezoekende kinderen goed werd
gebruikt. Zij konden zich zelfs laten vereeuwigen als surfboarder,
terwijl zij uit de glijbaan kwamen.

De opening van de nieuwe entree naar het buitenbad met de
nieuwe kleedaccomodatie en
de ingebruikname van de nieuwe receptiebalie is een week opgeschoven, naar zondag 10 juni.
De opening is tijdens het gezinszwemmen, tussen 9.00 en 12.00
uur.
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Tante Eef neemt
afscheid van speeltuin
Santpoort-Noord - Na 33 jaar
neemt tante Eef afscheid van
speeltuin Santpoort. Ze is al die
jaren het kenmerkende gezicht
van Speeltuin Santpoort geweest. En generaties lang zijn
kinderen met haar opgegroeid.
Tante Eef heeft onverwacht besloten haar functie als beheerder
neer te leggen. Het bestuur van
Speeltuin Santpoort respeteert
haar beslissing. Mede door deze
beslissing is het bestuur naarstig

op zoek naar een waardige vervanger/ster, ook voor vrijwilligers
houden zij zich aanbevolen.
Dus wilt u van de speeltuin een
gezellige en veilige plek maken
voor kinderen en volwassenen
uit Santpoort en omgeving, dan
kunt u zich melden bij het bestuur: p/a Tulpenstraat 19, 2071
PL te Santpoort-Noord. Of bel
06-23334208 of 023-5370144.
Mailen kan naar tulptrofee@
quicknet.nl.

Jeugdige tennissers
TOV slaan hun slag
Velsen - Traditioneel wordt er
vanaf Hemelvaartsdag tot en
met Pinksteren de jeugd district
kampioenschappen van het district IJmond gespeeld voor talentvolle tennissers. De jeugd uit
de gemeente Velsen heeft daar
laten zien dat zij hun mannetje staan. Maar liefst 12 kinderen, die allemaal meerdere keren per week bij Tennis Organisatie Velsen trainen, wisten het
finale weekend (halve finales) te
halen.
Bij de jongens tot en met 10 jaar
werd Daan Koene knap vierde.
Ole Oosterom wist bij de cateogrie tot en met 12 jaar zelfs de finale te bereiken en verloor deze
in een hele mooie wedstrijd. Bij
tot en met 14 jaar wist Jelle Wester ook beslag te leggen op de
tweede plek. In een spannende
finale trok hij in drie sets maar
net aan het kortste eind. Bij de
jongens tot en met 16 jaar was
het helemaal een TOV aangelegenheid. oris Bodin pakte de titel, met slechts een game verlies in het hele toernooi. Marco
Huberts en Max Kneefel streden
om de derde plek waar Marco
uiteindelijk als winnaar uit de
bus kwam.
Bij de meisjes kwamen er ook
een groot aantal speelsters heel

ver. In de categorie tot en met 12
jaar legde Lara Panfilov beslag
op de vierde plek. Esmée Heini
deed hetzelfde bij tot en met 14
jaar, waar maar liefst vijf dames
van TOV tot de laatste acht waren doorgedrongen. Merel Ann
van Zanten zorgde ervoor dat ze
tijdens de prijsuitreiking de wisseltrofee in ontvangst mocht nemen en zich dus een jaar lang
districtskampioene tot en met 16
jaar mag noemen.
Joris en Merel Ann mochten
dankzij hun titel op tweede pinksterdag nog in actie komen tijdens de regio kampioenschappen. Hierbij speelden zij tegen
de districtkampioenen van Leiden en Noord-Holland Noord.
Voor Merel werd het een hele mooie ervaring waar ze weer
veel van heeft geleerd. Voor Joris
eindigde het weekend het allermooist. Hij wist, door onder andere de Nederlands kampioen
van 2011 te verslaan, ook de beker voor de regiokampioen mee
naar huis te nemen.
Al met al goede prestaties van
deze aanstormende talenten van
LTC Brederode, LTC Hofgeest en
TV Pim Mullier. De trainers van
TOV kunnen trots zijn op de resultaten en de manier waarop
deze werden gehaald.

Slechts 4%
rijdt te hard
Velsen-Zuid - Vorige week vrijdagmiddag hield de politie tussen 14.00 en 16.00 uur een snelheidscontrole op de Amsterdamseweg. Van de 1401 passanten
reden er 54 sneller dan de toegestane 80 km per uur (overtredingspercentage 4 procent). De
hoogst gemeten snelheid bedroeg 121 km/uur. De overtredingen werden op de foto vastgesteld. Overtreders krijgen een
bekeuring thuisgestuurd.

Jeugdcarrousel op
Motorrijder
Manege Kennemergaarde veel te hard
Santpoort-Noord - Een en al
gezelligheid op Manege Kennemergaarde afgelopen zondag,
met allemaal jeugdige ruiters.
En wat hebben ze weer hun best
gedaan om er zo goed en vrolijk
mogelijk uit te zien.
Bij het carrouselrijden gaat het
erom dat het groepje ruiters, bestaande uit vier, zes of acht, een
thema kiezen en daarbij de kleding en muziek verzorgen om zo
tot een zo goed en creatief mogelijke proef te komen. Er waren leeuwinnen te paard, maar
ook cowboys. De smurfen hebben hun blauwe gezichten laten zien deze dag. De jury, mevrouw Groot, reikte een prijs uit
voor best gereden en een originaliteitsprijs voor best gekledde

groep.
De eerste prijs in de lichte poule is gegaan naar de groepsles van zaterdag 14.00 uur, met
als onderwerp de ’Regenboog.
In de zware poule ging de eerste prijs naar de zaterdagles van
09.30 uur, met het thema KG. De
originaliteitsprijs ging naar twee
groepen, de zondagochtendles van 09.30 met Barbies en de
donderdagmiddagles van 15.30
uur met
Tijdens de Experiencedagen bij
Kennemergaarde op 7 en 8 juli zullen de eerste prijswinnaars
nogmaals hun proef vertonen.
En die dag is er ook een voetbalwedstrijd tussen paardenen een
demonstratie voltige rijden.

Santpoort-Noord - Een motoragent reed vorige week woensdagavond achter een motorrijder, die nogal opviel door zijn
snelheid. De 32-jarige Haarlemmer reed na correctie maar liefst
127 km/u op de Rijksweg, waar
70 de maximaal toegestane snelheid is. Het rijbewijs van de man
is ingevorderd, daarnaast kan hij
een fikse bekeuring tegemoet
zien.

Auto belandt
op zijn kant
Velserbroek - Zaterdagmiddag
omstreeks 17.30 uur raakte een
20-jarige man uit Velsen-Zuid
lichtgewond bij een verkeersongeval op de Velserbroekse Dreef
in Velserbroek. Op een rotonde kwam de auto door nog onbekende oorzaak op twee wielen te rijden, waarna deze omsloeg. De auto gleed op het dak
van de rijbaan af de berm in. Na
een lantarenpaal en een geparkeerd staande auto geraakt te
hebben, kwam de auto tot stilstand. Een tweede geparkeerd
staande auto werd geraakt door
rondvliegend afval. De bestuurder kon zelf de auto verlaten.
De bestuurder is voor controle overgebracht naar het Rode
Kruis ziekenhuis. (foto: Ko van
Leeuwen)

Nieuws uit de huizen De Spil D
EZS weer sponsor
ur t
u
b
Damesstratenvolleybal
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u
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t
r
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Velserbroek - Het gaat heel
goed met de sponsoring van het
HHI-metaalwerken Damesstratenzaalvolleybaltoernooi. Sponsoren willen het toernooi, op 13
oktober in het Polderhuis in Velserbroek, graag ondersteunen.
Diverse onderhandelingen en
gesprekken met de directie van
EZS Parkeersystemen B.V. hebben tot resultaat gehad dat de
directie zeer enthousiast werd
om ook het negende toernooi in

Nieuws voor
de schoter?

2012 te sponsoren.
EZS Parkeersystemen is gevestigd aan Wijkermeerweg 41A
te Beverwijk. EZS is gespecialiseerd in parkeer-automaten en
toebehoren,
garagesystemen,
slagboominstallaties en toegangscontrole.
Op de foto vanaf links: Ronald
Spruitenburg van de directie EZS
Parkeersystemen B.V. en Frank
Post (organisatie Damesstratenzaalvolleybaltoernooi).

Geen krant gehad?

Dae rsDwgger B
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?
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50+ Toernooi
2012 LTC
Hofgeest

• Nieuw: shiatsu
(zie artikel in
deze krant)
• Diëtiek
• Coaching
• Rouw- en verliesverwerking
• Psychologie
• En vele andere
disciplines

Meer info: www.praktijkdelente.nl
Tel. 023-5470950

Vierdaagse Velserbroek
Velserbroek - Het is weer zo
ver, de inschrijving voor de
avondvierdaagse Velserbroek is
gestart. Wie mee wilt lopen kan
zich aanmelden voor het wandelevenement van Velserbroek.
Deelname bedraagt 4 euro.
Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juni zal er gelopen worden. Ook dit jaar ligt de organisatie in handen van Dorpsvereniging Velserbroek. Voor het
vierde jaar doen zij dit en willen het nog grootser maken dan
het altijd al geweest is. De laatste avond wordt nog feestelijker.
Vanaf 19.00 zal DJ Wezz aanwezig zijn op het Vestingplein om

de wachtende en lopers een muzikaal onthaal te geven.
Inschrijven kan door het formulier in te vullen op www.dorpsverenigingvelserbroek.nl. Meer
informatie: Jacqueline Staats, telefoonnummer 023-5490282.
Ook zijn zij nog op zoek naar verkeersregelaars! Want zonder hun
is het niet mogelijk om een veilige route te maken voor de kinderen.
Het bestuur van Dorpsvereniging Velserbroek en alle vrijwilligers van de avondvierdaagse
Velserbroek wensen alle lopers
heel veel succes en een sportieve wandeltocht toe.

Streep door Fun Valley
Velsen-Zuid - Het bestuur van
recreatieschap
Spaarnwoude
heeft vorige week de plannen
rond het familie-themapark Fun
Valley afgewezen. Een dergelijke
grootschalige ontwikkeling past
niet in de doelstelling van het recreatiegebied, aldus het besluit
van het bestuur.
Al in 2006 werd het recreatieschap benaderd door een ondernemer met een plan voor
een groot themapark in de Zuiderscheg in Spaarnwoude. Naar
aanleiding van dat idee is in
2008 door het recreatieschap
een Nota van Uitgangspunten
opgesteld voor de Zuiderscheg.
Op basis van deze Nota kan gericht gezocht en getoetst worden
naar een geschikte invulling van
het gebied.
Nu lag er een verzoek om Fun
Valley te mogen ontwikkelen;
een leisure voorziening met een
combinatie van natuur, recreatie, outdooractiviteiten, hotel en

funshopping. Het door Fun Valley ingediende plan is getoetst
aan de Nota van Uitgangspunten Zuiderscheg. Hieruit is geconcludeerd dat het concept Fun
Valley niet past binnen deze uitgangspunten.
De belangrijkste opbrengsten
moeten uit een outletcenter komen, maar een winkelvoorziening past niet binnen de doelstelling van het recreatieschap:
‘het bevorderen van (openlucht)
recreatie’.
Het concept is te groots van opzet en inhoudelijk te afwijkend.
Het verzoek is dan ook in de bestuursvergadering van 16 mei jl.
afgewezen.
Eerder al wees het bestuur de
initiatieven China Experience
Park en Adventure World af. De
locatie tussen twee snelwegen is
zeker geschikt voor ontwikkelingen, maar op dit moment is niet
bekend wat er met gebied zal
gebeuren.

Beeckestijnpop compleet
IJmuiden - Met de komst van
rapper Fresku naar het sfeervolle
landgoed is de line up van Beeckestijnpop compleet! Fresku
heeft met zijn recht-uit-het-hartteksten de Nederlandse muziekindustrie voor zich weten te winnen en zijn fanschare bereidt
zich ook gestaag uit in den lande. Samen met Blaudzun, Horses

on Fire, Rats on Rafts, Twice the
Same en Muchachito Bombo Infierno is het aanbod aan artiesten op het hoofdpodium fijn gemêleerd. Daarnaast zijn er ook
weer tal van optredens van lokale, nationale en internationale
bands op het Oxy- en Kabouterpodium. Zie ook www.beeckestijnpop.nl.

Nieuw op Dorpsfeest Santpoort

Kroegenlopertoernooi
Santpoort-Noord - Schaakclub Santpoort bestaat deze zomer 75 jaar en dat viert de vereniging tijdens het Dorpsfeest
Santpoort met een eigen, éénmalig schaaktoernooi op zondag 29 juli met het Santpoortse
Kroeglopertoernooi.
Gedurende de dag stuurt de organisatie de deelnemende duo’s
het centrum van Santpoort in om
te strijden om de titel ‘Schaakkampioen van de Santpoortse
feestweek’. De wedstrijden worden gehouden in de diverse café’s en restaurants die Santpoort
rijk is en die dan tevens helemaal in feeststemming zijn. Het
start en eindpunt van het toernooi ligt bij Café-Brasserie de
Wildeman in de Hoofdstraat. Andere deelnemende horecagelegenheden zijn Café Bartje, Ramsis, Dingespoort, Manor en Chen
Tong Kong.

Na afloop van het toernooi wordt
er gegeten in een van de vele restaurants in Santpoort. ‘s
Avonds barst het feest pas echt
goed los met live-muziek op diverse plaatsen in het dorp. Dus
ook voor de schakers een hele
dag vertier om van sportief van
te genieten. Het toernooi is een
absolute aanrader als u van gezelligheid houdt in combinatie
met schaken.
Schaakclub Santpoort dankt de
Harddraverij vereniging voor de
medewerking en alle horeca-eigenaren en restauranthouders
die speciaal voor deze dag open
zijn!
Duo’s kunnen zich nu al aanmelden voor dit eenmalige schaaktoernooi op http://www.schaakclubsantpoort.nl/kroeglopertoernooi of info@schaakclubsantpoort.nl. De kosten bedragen 15 euro per duo.

Lotos Ensemble, Joodse
muziek en extra concert
Santpoort-Noord - Vrijdag 1 juni om 20.00 uur is het Lotos Ensemble te gast in ’t Mosterdzaadje. Het ensemble bestaat
uit: Martje de Voogd – sopraan,
Else Schaaij – fluit, Jeanny Beerkens – cello en Lennie Kerkhoff
– piano. In een afwisselend programma wordt in verschillende bezettingen werk gespeeld
van Gaubert, Emmanuel, Cassado, Brahms, Diepenbrock en Villa Lobos.
Op zondag 3 juni om 15.00 uur
brengt Duo NIHZ een nieuw
programma vol joodse muziek in
’t Mosterdzaadje. Duo NIHZ, bestaande uit Bobby Rootveld (gitaar) en Sanna van Elst (blokfluiten) heeft uit de onuitputtelijke
bron van verschillende stijlen die
de joodse muziek kent een aansprekend programma samengesteld.
De Londense pianist James Lisney combineert zijn concertreis
naar Nederland en België met
een bezoek aan ‘t Mosterdzaadje op woensdag 6 juni om 20.00
uur. Deze op en top specialist in

Beethoven gaat de laatste drie
sonates van Beethoven uitvoeren, de opus 109, 110 en 111. ’t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl

Velserbroek - Na een onderbreking van een jaar zal in de
Open Toernooiweek van LTC
Hofgeest overdag weer een
50+ tennistoernooi gehouden
worden in de onderdelen: Dames Dubbel, Heren Dubbel en
Gemengd Dubbel. Dit tennisevenement zal plaatsvinden
van maandag 11 juni tot en met
vrijdag 15 juni. Elke dag zullen de partijen gespeeld worden tussen 11.00 en circa 17.00
uur in poules van gelijkwaardige sterkte (minimaal drie wedstrijden). Er wordt gespeeld
met Dunlop TP MAX ballen.
Het inschrijfgeld bedraagt 7,50
euro per persoon per onderdeel. Inschrijven is mogelijk
via www.ltchofgeest.nl tot en
met zaterdag 2 juni. Op de finaledag (vrijdag de 15 juni), zal
onder het genot van een hapje en een drankje het koor FF
Anders uit Velserbroek zorgen
voor een spetterende muzikale
afsluiting.

De Rozenbeek
bezoekt moskee
Velserbroek - De drie groepen
7 van de Rozenbeekschool bezochten 24 mei de moskee in
Haarlem. Om half 9 vertrokken
zij op de fiets naar de moskee.
Toen zij daar aankwamen, werden ze ontvangen door de man
van de moskee. Nadat ze hun
schoenen uit hadden gedaan
gingen ze naar boven naar de
gebedsruimte van de mannen,
daar mocht iedereen een plekje
zoeken. In het begin vertelde de
man interessante dingen over
de moskee. Bijvoorbeeld wat je
binnen zag en wat de mensen
daar deden. Veel kinderen hadden op school vragen gemaakt,
waar ze meer over wilden weten. Bijvoorbeeld: hoe vaak bidden jullie op een dag? Antwoord: 5 keer. Toen zij klaar waren gingen ze weer naar beneden en kregen een koekje van
de meneer. Ze liepen naar de
fietsenstalling om hun fiets te
pakken om weer terug te fietsen
in het zonnetje naar school. Het
was een leuke en leerzame middag. (Charlot en Julia uit groep
7sc)

Veel te hard
Santpoort-Noord - Een motoragent reed vorige week woensdagavond achter een motorrijder,
die nogal opviel door zijn snelheid. De 32-jarige Haarlemmer
reed na correctie maar liefst 127
km/u op de Rijksweg, waar 70 de
maximaal toegestane snelheid is.
Het rijbewijs van de man is ingevorderd, daarnaast kan hij een
fikse bekeuring tegemoet zien.
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Vergadering
Wijkplatform
Velsen-Noord in wijksteunpunt
Watervliet, Doelmanstraat 34
Velsen-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Extra concert Pianorecital;
Beethoven opus 109, opus 110
en ops 111. ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

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

Vrijdag 1 jun
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Opening expo Velsen in
Beeld, in bibliotheek IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Ichthuskerk IJmuiden: Maria
musical, om 19.30 uur.
Lotos Ensemble in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noort. 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Bunkerrock.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Club Colombo. 23.00-04.00 uur. Toegang 10,- vvk//12,50 add. Vanaf 16 jaar.

Zaterdag 2 juni
100 Jaar Stormvogels. Reünie (oud)leden, donateurs en
vrienden van Stormvogels. Zie
ook www.stormvogels.nl.
Rommelmarkt op het Kennemerplein (t/o de Vomar) in
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Benefiet voorjaarsconcert
in Dorpskerkje Bloemendaal,
Kerkplein 1, Bloemendaal. Met
Bob van Asperen en Oleg Fateev, van 15.00 tot 17.00 uur.
Voor Paint A Future, om kinderdromen waar te maken.
Santhappen van 17.00 tot
22.00 uur in Santpoort-Noord.
Optreden Full Count.
Ichthuskerk IJmuiden: Maria
musical, om 19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: 90’s Now!
23.00-04.00 uur. Toegang 12,vanaf 18 jaar.

Zondag 3 juni

Dag van het Park in Velserbeek.
100
Jaar
Stormvogels.
Jeugddag. Diverse toernooien
en activiteiten. Zie ook www.
stormvogels.nl.
Lezing ‘Het Tibetaanse Dodenboek’. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’, Pieter Vermeulen
Museum Driehuis. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Ichthuskerk IJmuiden: Maria
musical, om 14.00 uur.
‘N Uurtje Zondag, speciale
themamiddag rondom spirituele bewustwording. St. Raphaelkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Joodse muziek door Nihz in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Café Bartje, Santpoort-Noord:
125 jaar. Dresscode: zwart/wit
of gek verkleed. Van 17.00 tot
22.00 uur.

Maandag 4 juni
Start
avondvierdaagse
IJmuiden. Tot en met 7 juni.
Stadsschouwburg Velsen:
Nuhr & De Ploeg in nieuwe
show ‘2012’. Aanvang 20.15
uur.

Dinsdag 5 juni
Stadswandeling ‘Bomans in
Haarlem’. Vertrek 14.00 uur
vanaf Station kaartjeshal in
Haarlem. Aanmelden via 061640803 tussen 09.00-10.00 en
18.00-19.30 uur. Of gildewandelingen@gmail.com.
Try-out ‘Waarom vloog je van
ons heen in je jetplane?’ door
theatergroep Ons ding in de
werkruimte van DBB Groep, Industrieweg 55b Ijmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Nuhr & De Ploeg in nieuwe
show ‘2012’. Aanvang 20.15
uur.

Woensdag 6 juni
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Alzheimer Café in Heemskerk,
Zamenhof 1. Deur open 14.15
uur. Toegang gratis. Info 06-

Donderdag 7 juni
Parkinsoncafé in de Parochiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48
Haarlem. Van 14.00 tot 17.00
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Heavy in Haarlem:
The Devil’s Blood. 21.00 uur.
Toegang 14,-.

Maria-musical
IJmuiden - De Maria Musical
die komend weekeinde wordt
opgevoerd speelt op drie dagen.
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni
om 19.30 uur en op zondag 3 juni om 14.00 uur. Locatie Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Entree 8 euro, kinderen tot
en met 12 jaar 6,50 in de voorverkoop, inclusief pauzedrankje en programmaboekje. Aan
de deur zijn de kaarten 0,50 euro duurderd. Kaarten zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Foto Gans. Oecumenische Musicalgroep Jakob brengt de musical ‘Maria, de kracht van de liefde’ met 60 kinderen en volwassenen.

Plug-In
speelt Weduwe
Servaes
IJmuiden - Drie keer brengt
Theatergroep Plug-In de komedie ‘Het wonderlijk relaas van
weduwe Servaes’. De voorstelling op zaterdagavond 16 juni is al uitverkocht. Maar er zijn
nog kaarten voor zondagmiddag
om 14.30 uur en voor dinsdagavond 19 juni om 20.30 uur. De
voorstellingen worden gegeven
in het Witte Theater in IJmuiden.
Pension De Rijzende Zon wordt
bedreigd in haar bestaan door
een bitcherige schoonzus en een
malafide
projectontwikkelaar
Jack, die het op de villa van het
pension voorzien hebben. Dit natuurlijk tegen de zin van de weduwe en de bewoners. Een toch
wel ietwat geflipte groep mensen die sparen voor een reisje.
Dit leidt tot een bizarre reeks van
ontwikkelingen die een grote
aanslag zullen doen op uw lachspieren. Het verhaal is wederom
van Okke C. Emmens, met muziekkeuze van Ruud Jansen.
Kaarten à 12,50 euro zijn te bestellen bij bij Carrie Nupoort via
06-15379248 of carrienupoort@
hotmail.com of bij het Witte Theater, 0255-521972.

Apostelen van John Denver

Waarom vloog je van
ons heen in je jetplane?
IJmuiden - In juni 2012 speelt
theatergroep Ons Ding de voorstelling ‘Waarom vloog je van
ons heen in je jetplane?’ op verschillende locaties. De try-out is
op dinsdag 5 juni om 20.00 uur
in IJmuiden, Industrieweg 55b,
in de werkruimte van de DBB
Groep. De entree is 12,50 euro,
inclusief drankje en hapje tijdens
de voorstelling.
Claudia, Emily, Ans en Louise.
Ooit alle vier flauwgevallen bij
het zien van John Denver in het
echt. Ooit alle vier bijgekomen
in de EHBO-post niet ver van
het concertpodium. Ooit, toen,
besloten tot de oprichting van
Johns’ Apostelen, een fanclub
annex werkgroep die zich inzet
voor de Wereld en Haar Behoeftigen, in navolging van John. Gebutst door het leven, maar niet
kapot te krijgen. Want zij hebben een Missie. Zij hebben John.
En door John en met John en in
John zullen zij de wereld redden. Of ten onder gaan. ‘Waarom vloog je van ons heen’ is een
hele vriendelijke, gezellige en
warme voorstelling over een hele vriendelijke, gezellige, warme
en integere John Denverfanclub.

Natuurlijk ontbreken de songs
van John niet.
De vier apostelen worden gespeeld door Myrthe Schuuring,
Norine Haps, Mirjam Pels en Anke Wisselink. Lieke Burger is de
regisseur. Dick Groot verzorgt de
muzikale begeleiding. In 2009 en
2010 heeft deze ploeg ‘Nu even
wel’ van Maria Goos gespeeld
onder de vlag van Falkland Toneel. De samenwerking beviel zo goed dat is besloten deze productie in eigen beheer uit
te brengen. Het toneelstuk is geschreven door Marije Gubbels.
Een productie in eigen beheer
uit brengen is best spannend in
deze tijd. Gelukkig komt er medewerking van alle kanten. Zo
ook van Giel Donker, directeur
van de DDB Groep. Hij maakte zonder aarzelen en voor niks
een deel van zijn werkruimte voor ons vrij zodat wij warme
en droog met decor konden repeteren.
Er zijn 40 kaarten voor de voorstelling
beschikbaar.
Kaarten reserveren kan via waaromvloogje@gmail.com
of
via 06-49610399. Zie ook
www.123website.nl/onsding

Bijzondere klant
voor Dierenambulance
IJmuiden - Stichting Dierenambulance Velsen ontving woensdagmiddag 23 mei omstreeks
13.00 een melding over een
slang die rondkroop op de Grevelingenstraat in IJmuiden.
De slang is door de Dierenambulance Velsen meegenomen
naar de centrale post aan de
Kromhoutstraat waar deze is opgehaald door medewerkers van
Reptielenopvang Zwanenburg.
Volgens de medewerkers van
de reptielenopvang gaat het om
een stierslang (pituophis catenifer sayi). Deze niet giftige slang,
die vermoedelijk uit een terrarium bij zijn eigenaar ontsnapt
is, komt normaal onder andere
voor in centraal Amerika en het

noorden van Mexico. De Reptielenopvang Zwanenburg heeft
zich verder over de slang ontfermd.

pagina 22

31 mei 2012

Club
Beeckestijn
celebrates Stax

Koel maar meest droog
We hadden het mooiste weer
van de wereld in huis de afgelopen week, maar inmiddels
zijn we weer helemaal terug bij
af. Vooral tegen het weekend
waait er een kille wind vanuit
de noordwesthoek en het kwik
komt voorlopig niet boven de
14-15 graden uit in de IJmond.
Deze sterke afkoeling begin juni is tamelijk normaal en komt
vaker voor na een warmtegolf
eind mei. Als zo’n koele fase
gepaard zou gaan met veel regen spreekt men wel van Europese moesson.
Als grootschalige reactie op de
warmte boven het Europese
vasteland komt koele lucht vanaf zee die warmte min of meer
compenseren.
Het zeer zonnige, bijna mediterrane weer van de afgelopen
dagen met azuurblauwe luchten en zonneschijn van zonsopkomst tot zonsondergang is er
voorlopig niet meer bij.
De bewolking overheerst de komende dagen en tussen donderdag en zondag is zo nu en
dan wat neerslag mogelijk in
de vorm van een enkele bui. De

droge perioden met regelmatig
zon houden verreweg de overhand, dus echt slecht wordt het
niet. Alleen de koelte zal opvallen en merkbaar zijn met tegen/
in het weekend soms slechts
12-13 graden overdag. Een flink
hogedrukgebied met het accent bij IJsland en lage barometers boven Scandinavië geven
een noordelijke tot noordwestelijke luchtaanvoer. Voordat
de lucht onze breedten bereikt
is eerst een lang traject (enkele duidenden kilometers) over
zee afgelegd. Het moge duidelijk zijn dat vanuit die hoek dus
geen toptemperaturen te verwachten zijn, integendeel.
Medio volgende week kentert
de stroming wat en wordt de
zuidwestcomponent belangrijker.
In ieder geval lijkt een temperatuurstijging dan weer te kunnen
inzetten, maar de wisselvalligheid lijkt dan juist toe te nemen.
Meer weerinfo is er via 09001234554, of via www.weerprimeur.nl.

Drukke Pinksterdag
op het IJmuiderstrand
IJmuiden - Het mooie weer heeft op Eerste Pinksterdag veel mensen naar het strand gelokt. Waar andere badplaatsen veel verkeersprobelmen kenden bleef het strand van IJmuiden goed bereikbaar.
Op de parkeerplaatsen was het even zoeken, maar toch vond iedereen een parkeerplek. De Tweede Pinksterdag viel voor de strandbezoekers tegen. Was er ‘s morgens nog een zonnetje, tegen de middag kwam de zeemist opzetten en liep het strand leeg. (foto: Ko van
Leeuwen)

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Inschrijving Pierloop
is van start gegaan
Velsen - Hardlopers opgelet: de
voorinschrijving van de Rabobank Pierloop Velsen is gestart.
De 22ste editie van dit grote
sportevenement vindt plaats op
zaterdag 8 september in IJmuiden. De Pierloop is een wedstrijd- en recreatieloop over 15
km, dat door de duinen en over
het strand gaat. Daarnaast is er
een recreatieve loop over 8,2 km
en kinderen tot en met 12 jaar
kunnen meedoen met een run
over 2,7 km. Ook bedrijven kunnen zich opgeven voor beide afstanden via www.pierloop.nl.
Het is belangrijk om goed getraind aan de start te verschijnen
voor de Pierloop. Daarom organiseert Atletiekvereniging Suomi uit Santpoort-Noord de inmiddels populaire Pierloopcursus. Deze trainingen worden
vanaf zaterdag 16 juni gedurende twaalf weken gegeven door
een gediplomeerd trainer. De
trainingen voor zowel de 8,2 km
als voor de 15 km staan in het
teken van een gezellige en verantwoorde voorbereiding. Het is
belangrijk dat de cursisten enige
loopervaring hebben, maar ook
starters zijn van harte welkom.
Naast gezellig samen lopen krij-

gen de cursisten ook informatie
over schoeisel en kleding.
De trainingen worden gegeven
op zaterdagochtend om 8.30
uur bij atletiekvereniging Suomi, Sportpark Groeneveen, Santpoort. De kosten bedragen 67,50
euro. Dit is inclusief inschrijving, startnummer en een kopje thee na iedere training. Er zijn
nog maar enkele plekken, dus
de Pierlopers in spé moeten zich
snel opgeven.
Voor meer informatie of opgeven
voor de trainingen kunt u mailen
naar pierloopcursus@pierloop.nl
of bellen met 06-21873290. Zie
ook www.pierloop.nl.

Trampolinespringers
TVIJ scoren uitstekend
Velsen - Afgelopen weekend
werd in Sörop Duitsland de Ostseepokal 2012 gehouden. Aan
dit internationale trampolinespringtoernooi deden een aantal
springers van TVIJ mee.
Twee van de springers hebben
zeer succesvol gesprongen. Zaterdag haalde Romana Schuring in de klasse A met een bijzonder goede oefening een zilveren medaille. Selina van Maren deed hetzelfde in de klasse
B. Tara Huveneers haalde een
verdiende zesde plaats. Jimmy
Demmers veroverde in de klasse A eveneens een zesde plaats.
Tessa Koster sprong in de klasse
C een negentiende plek, Maaike Spring in ‘t Veld eindigde als
tweeëntwintigste. Met een drieentachtig tellend deelnemersveld is dit een bijzonder goede
prestatie te noemen.
Britney Steenbergen en Jennifer van Maren maakten helaas
beiden een fout in hun oefening

en zakten daardoor behoorlijk
in de ranglijst. Mel van der Kolk
was goed voor een vijfde plek en
voelde zich ook prima thuis tussen de internationale springers.
Zondag waren de synchroon
koppels aan de beurt.
Hier hebben de springers van
TVIJ in verschillende combinaties aan deelgenomen. Helaas is
het niet gelukt om op deze dag
medailles in ontvangst te mogen
nemen. Het was een fantastisch
en zonovergoten weekend waaraan de springers nog lang leuke herinneringen zullen hebben.
Babette van de Wetering, Ans
Morren, Britt Bruinsma en Madeleine Graaman hadden het als
leiding en jurylid (Babette) ook
dit jaar weer fantastisch begeleid. De trampolinespringers van
TVIJ gaan zich nu voorbereiden
op de Nederlandse kampioenschappen die op 16 en 17 juni
worden gehouden in Ahoy Rotterdam.

Velsen-Zuid - Club Beeckestijn brengt dit jaar op vrijdagavond 15 juni weer een uniek
programma, deze keer gebaseerd op de onwaarschijnlijk
grote nalatenschap van het Stax
label en natuurlijk de studio.
Met Club Beeckestijn wil Beeckestijnpop het muzikale cultureel erfgoed in leven houden
en uit laten voeren door een
mix van professionele en amateurmuzikanten van alle leeftijden. Een samenwerking van
maar liefst 50 professionele en
regionale (amateur)muzikanten
zal op 15 juni een ode brengen
aan de muziek die Stax Records
en de studio ons heeft nagelaten. In 1957 is het Stax label opgericht, toen nog wel onder de
naam Satellite Records, door
de blanke broer en zus Jim en
Estelle Stewart. Dit label heeft
de basis gelegd voor de ontwikkeling van vooral de zwarte soul, R&B en funkmuziek van
de jaren 60 en 70. De Stax studio’s hebben fantastische klassiekers opgeleverd van onder
andere Otis Redding, Carla en
Rufus Thomas, Sam & Dave,
Wilson Picket, Albert King, The
Bar-Kays, Eddy Floyd, The Staple Singers, Isaac Hayes en natuurlijk van de huisband Booker T & the MG’s. Dit jaar is het
dus 55 jaar geleden dat het label is opgericht en het is helaas
ook alweer 45 jaar geleden dat
de grootste soulzanger van allemaal, Otis Redding, is omgekomen bij een tragisch ongeluk. In
1967 speelde hij op het Monterey Pop Festival,en in hetzelfde
jaar nam hij ook The dock of the
bay op, maar hij overleed een
maand voordat het uitgebracht
werd. Drie dagen na het opnemen van dit liedje kwam hij om
bij een vliegtuigongeluk in Lake Madison, Wisconsin, samen
met vier van de zes leden van
zijn band The Bar-Kays. Dit jaar
is het echter ook 40 jaar geleden dat het legendarische festival Wattstax heeft plaatsgevonden, ook wel bekend als het
zwarte Woodstock. Wattstax
was in die tijd baanbrekend en
van grote betekenis voor de ontwikkeling van de zwarte bevolking in Amerika en de hele wereld. Het festival werd gehouden in de wijk Watts, Los Angeles, waar zeven jaar eerder nog
enorme racistische rellen waren
uitgebroken. En dit jaar is het
ook 50 jaar geleden dat Green
Onions uitkwam, misschien wel
het bekendste nummers van de
huis band Booker T & the MG’s.
Genoeg aanleiding dus om met
Club Beeckestijn eer te betonen
aan het Staxlabel en de studio.
Deze Club Beeckestijnavond
zal geheel in stijl worden uitgevoerd en het publiek wordt opgeroepen om vooral ook in de
stijl van Stax te komen.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Meetingpoint
Velsen

Straatspeeldag in Velsen

Dwarsligger - Met grote zorgvuldigheid is een groepje mensen op het centraal bureau van
Stichting Welzijn Velsen druk bezig. Het zijn de leden van Meetingpoint Velsen en samen met
vrijwilligers zijn ze bezig met het
samenstellen van kleine interessant uitziende pakketjes, voor
een wel heel originele manier
om hun officiële opening aan te
kondigen.
Na maanden voorbereiden kan
de kers op de taart gezet worden, Meetingpoint Velsen is een
feit. Dit nieuwe sociaal initiatief
voor de gemeente Velsen is ontstaan na een dringende vraag
vanuit de buurt voor meer sociale onderneming en activiteiten. Hierop besloten enthousiaste vrijwilligers Stichting Welzijn
Velsen te benaderen voor ondersteuning, om vorm te geven aan
dit idee.
Het is een veelzijdig team geworden, met leden met verschillende achtergronden. Samen zijn ze
het er over eens; “Iedereen moet
mee kunnen doen, of het nu over
een taalbarrière, een krap bij kas
situatie of gewoon het maken
van nieuwe kennissen en vrienden gaat, het maakt niet uit”.
Hun uitgangspunt is eenvoudig,
Meetingpoint Velsen erkent dat
contact tussen mensen een basisbehoefte is, dit is iets waar vrij
eenvoudig in te voorzien is, maar
voorheen nog geen uitgesproken platform voor was.
Op zondag 3 juni van 13.30 uur
tot 17.00 uur zal Meetingpoint
Velsen officieel van start gaan,
de opening zal om plaats vinden
in Buurtcentrum de Dwarsligger. Naast kennismaking staat er
voor iedereen die wil een gezellige wandeltocht naar het strand
op het programma met na afloop
een hapje en een drankje. Meer
informatie is te vinden op www.
MeetingpointVelsen.nl

De Mel - Buurtcentrum de Mel
organiseert op woensdag 6 juni
de jaarlijkse Straatspeeldag op
het Stratingplantsoen in VelsenNoord.
De Straatspeeldag wordt landelijk georganiseerd om het buiten
spelen van kinderen te bevorderen. In verband met de spreiding
en de huur van materialen wordt
ervoor gekozen om de straatspeeldag in Velsen-Noord op
woensdag 6 juni te houden. Binnen de gemeente Velsen worden
in de eerste en tweede week van
juni diverse straatspeeldagen
georganiseerd door de buurtcentra van Stichting Welzijn Velsen.
Meestal staat de straatspeeldag
in een thema en met het EK in
het verschiet is het thema natuurlijk voetbal! Ook als je totaal geen voetbalfan bent, kun
je je uitstekend vermaken bij de
verschillende spellen die uitgezet worden. Met een strippenkaart voor 2 euro kunnen kinderen aan alles meedoen: springkussen, slushpuppy, schminken,
voetballen en nog veel meer. Alle
kinderen die deelnemers en toeschouwers worden verzocht om
in het oranje te komen.
Van 14.00 tot 16.00 uur zijn kin-

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

deren van 4 tot en met 12 jaar
met ouders/verzorgers/opa’s en
oma’s welkom op en rondom het
Stratingplantsoen. Alle versnaBuurtsport Velsen - Op
woensdag 13 juni organiseren buurtbewoners in samenwerking met Buurtsport Velsen voor de 6e keer de succesvolle Straatspeeldag op de Johanna Westerdijkstraat in Vel-

peringen voor de straatspeeldag
worden aangeboden door Dekamarkt Velsen-Noord. Meer weten? Bel 0251 210050.
serbroek. Strippenkaart voor
een suikerspin en deelname aan activiteiten kost 1 euro, verder is de toegang gratis. Aanvangstijd 14.00 uur.
Meer weten? Bel Ad Otten: 06
11883720.

Groot straatvoetbaltoernooi op ‘t Asfalt
Buurtsport Velsen - Op zaterdag
9 juni vindt voor de zevende keer
het Asfalt-toernooi plaats in Velserbroek. Dit is een groot straatvoetbal-evenement,
georganiseerd door Buurtsport Velsen en
het Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. Het evenement wordt
gehouden op ’t Asfalt (Zwanebloemplantsoen) en is bestemd
voor straatvoetbalteams uit Velserbroek. Naast het vaste voetbalveld op ’t Asfalt wordt weer gebruik gemaakt van een opblaasbare boarding van 10 x 20 meter. De band ‘The Town’ zorgt voor
live-muziek en er worden lekkere
pannenkoeken gebakken.
Het toernooi is ingedeeld in drie
leeftijdsgroepen met elk een andere speeltijd: van 13.00 uur tot
14.00 uur spelen de teams in de
leeftijd van 8 tot10 jaar oud, van
14.15 uur tot 15.45 uur zijn de
teams van 11 tot13 jaar oud aan
de beurt, en van 16.00 tot 17.15
uur speelt tenslotte de leeftijd 14
tot 17 jaar oud.

Gezocht:
Vrijwilligers
Huttenbouw
De Koe - Jongerencentrum de
Koe zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de Huttenbouw Velserbroek. De huttenbouw is van
23 tot 26 juli, en is bedoeld voor
tieners vanaf 10 jaar. Ben je tussen de 14 en 18 jaar en vind je
het leuk om 1 of meerdere dagen mee te helpen in een gezellig team jonge mensen, geef je
dan zo spoedig mogelijk op. Taken tijdens de huttenbouw zijn
o.a.: begeleiden bij het bouwen
en afbreken, begeleiden van
sportactiviteiten of het bemannen van de snoep en limonadekraam. Meer weten? Bel 0235491817 of mail naar alexander@jcdekoe.nl

Maatjesproject
Welzijn Velsen – Een maatje
voor iemand zijn, kan voor zowel de deelnemer als de vrijwilliger heel veel betekenen. Enthousiasme en zich willen inzetten voor mensen met een beperking zijn hierbij de sleutelwoorden. Een koppel (een maatje en
deelnemers) onderneemt eenmaal per 14 dagen een samen
afgesproken activiteit. Het Maatjesproject in de gemeente Velsen wordt verzorgd door Stichting Welzijn Beverwijk onder auspiciën van Stichting Welzijn
Velsen. Meer weten? Bel 0251300300 of mail naar maatjesproject@welzijnswb.nl

Koffie Totaal
Velsen-Noord – Woensdag 6 juni
staan de enthousiaste vrijwilligers
van de Mel op het Breesaperhof
klaar met koffie en broodjes om
buurtbewoners te verwelkomen
voor Koffie-Totaal. Dit is een initiatief van Stichting Welzijn Velsen
om buurtbewoners kennis te laten maken met elkaar. Onder het
genot van gratis koffie of thee met
een broodje leer je elkaar kennen
en wordt het makkelijker om later iets aan elkaar te vragen. Kinderen zijn ook van harte welkom.
Meer weten? Bel 0251-210050.

Colofon
Per leeftijdsgroep kunnen maximaal 8 teams deelnemen, hierbij geldt de volgorde van aanmelding. Men kan zich uitsluitend
per team (vier spelers, eventueel

een reserve en een keeper) opgeven, tot en met vrijdag 8 juni a.s
(stuur een mail naar buurtsport@
jcdekoe.nl). Meer weten? Bel 0611883720 (Ad Otten).

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

Kampioenen in Velsen
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VSV E3 - VSV E3 was in december 2011 kampioen geworden en daarna gepromoveerd.
De eerste wedstrijd in de nieuwe poule werd net aan verloren. Het was meteen duidelijk,
de jongens moesten er tegenaan om hier resultaten te behalen. Door goed samen te werken en te te trainen, zijn de jongens van de E3 er weer in geslaagd om kampioen te worden.

Waterloo D1 - Waterloo D1 is op bevrijdingsdag 2012 kampioen geworden! Het welverdiende kampioenschap werd gevierd in de Waterlookantine, met medailles en een
beker!

Terrasvogels - Bekers, bekers en nog eens bekers. Tientallen bekers staan klaar voor
de kampioenen van Terrasvogels. Op de open dag van het jeugdvoetbal (afgelopen zaterdag) zijn alle teams in het zonnetje gezet. De C1, de D1 én de E1 zijn dit jaar kampioen geworden.

Mini’s VV IJmuiden - Met slechts één wedstrijd verloren en één gelijk gespeeld mogen de Mini’s van VV IJmuiden zich terecht de onbetwiste kampioen van 2012 noemen.

Handbalvereniging SB Groep/HCV - Het D1 jeugdteam van handbalvereniging SB
Groep/HCV kampioen van hun poule geworden. In deze poule moesten zes wedstrijden worden gespeeld. Al deze wedstrijden werden gewonnen, zodat HCV twaalf punten kreeg.

Hoeksteen - De jongens van groep 5/6 van de Hoeksteen zijn na het kampioenschap
van Velsen doorgegaan naar de Regiofinale Haarlem en ook daar werden ze 9 mei
kampioen. Op 23 mei mogen ze daarom in Amsterdam de werkeenheidfinale spelen
tussen Haarlem (Hoeksteen), Amsterdam, Almere en Amstelland.
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ze maar geen duidelijkheid en
daarmee begon haar zoektocht,
die uiteindelijk leidde naar de
evangelische kerk. Hier begreep
zij dat ze geen yoga nodig had
om antwoorden te vinden. Volgens Margreet draait yoga meer
om het zelf zoeken en je eigen
geluk opbouwen. “Bij God is dat
anders, want jij bent het schilderij
en hij geeft je het gereedschap
om het leven in te kleuren.”
Zorgvuldig kiest ze haar woorden, maar aarzelt geen moment
en praat met veel passie over
haar geloof in God. De relatie
met Jezus loopt als een zeer belangrijke rode draad door haar
leven en maakt haar tot de permet gezelligheid associeer, maar het eerste in je opkomen. Door soon die ze is, begaan en geïnteniet de uitlaatgassen hoor” roept haar kledingstijl en zeker niet in resseerd in haar medemens.
ze verduidelijkend.
de laatste plaats door haar goed- Een keer per week, op zaterdagLater bracht haar vader vanuit lachse verschijning, maar daar middag, gaat Margreet naar de
Engeland rolschaatsen mee en wil Margreet niets van weten. ouderen in Geesterheem met
zo gebeurde het dat de kleine “Ik wil niet als bijzondere vrouw haar accordeon. Ze heeft nooit
Margreet het eerste kind met rol- te boek staan”, zegt ze resoluut. les gehad maar riedelde gewoon
schaatsen was en vrolijk met een Wellicht is dat ook een nietszeg- een leuke deun. “Dat vonden ze
rugzakje door het bejaardenhuis gende benaming voor iemand best leuk daar, en zeiden: het is
wel mooi maar dat kennen we
rolde om op bezoek te gaan die diepgang niet schuwt.
bij haar oma. Wat dat betreft is In de jaren zestig hield zij zich niet…. , dus ben ik bekende liedzij, zonder er op uit te zijn, een voornamelijk bezig met het ge- jes gaan instuderen en nu zitten
trendsetter want voordat de step ven van yogalessen en was zij er tussen de 8 en 16 mensen
zijn herintrede deed, kon je haar geïnteresseerd in oosterse filo- lekker mee te zingen. Elias bijal steppend door Uitgeest zien sofie. Samen met Jaap bezocht voorbeeld heeft vroeger vast een
gaan al dan niet met een roedel zij de RK kerk en zong zij bij het blaasinstrument bespeeld want
hondjes ernaast.
koor Laus Deo, maar hoe ze hij toetert mee op zijn wandelstok
Als je haar zou moeten omschrij- ook haar best deed, ze begreep en Wil Heijmans helpt me goed
ven dan zou ‘kleurrijk’ misschien de teksten niet. Hierover kreeg bij het wijshouden.”

mei 2012

Ondertussen komt er een enorme rood blinkende tractor het erf
oprijden, want Jaap komt even
een bakkie doen. Jaap is 80 en
boert niet meer maar doet nog
allerlei klusjes in het dorp, dat
kan zijn het vervoeren van tegels
of het verplaatsen van zand.
“We zijn zelfs met de tractor op
vakantie geweest”, zegt Margreet
met een brede grijns. “Gewoon
van Van der Valk naar Van der
Valk, hartstikke leuk”.
Ze gaan niet ver en ook niet
vaak, dat gaat niet makkelijk
want ze heeft een hondencreche
aan huis plus een aanzienlijke
veestapel in de vorm van een
broedende kalkoen, kippen en
duiven. Er zijn in totaal 8 honden
waar Margreet voor zorgt en dat
doet ze nu al 11 jaar. Achter op
het erf staat een caravan waar de
honden een hondenparadijsje
hebben, met kussens en al.
Eigenlijk heeft Margreet aan 7
dagen in de week te weinig. “Ik
vind zoveel dingen leuk”, verzucht ze.
En oh ja ze is gastvrouw voor
Manna-Tech 100% zuivere voedingsproducten die helpen tegen
alle vormen van auto immuunziekten.
Margreet, een moeilijk te omschrijven vrouw maar bovenal
sprankelend veelzijdig!
Monique Teeling

De 50 Wijzer
die in deze editie
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Een bewogen levensgenieter

Op een prachtige locatie aan het
Uitgeester meer ligt de boerderij
van Margreet Admiraal-Rens en
haar man Jaap. Margreet, geboren in Velsen-Noord, zocht lang
geleden een plekje voor haar
kano in Uitgeest. Ze kwam bij
Jaap terecht en is nooit meer weg
gegaan, het was liefde op het
eerste gezicht. Uitgeest was niet
vreemd voor haar want haar opa
was spoorman en woonde aan
het spoor. Ze was erg gesteld op
haar oma waar ze een intieme
band mee had en speelde er
veelvuldig in de tuin. “Het was
er altijd gezellig en ook rumoerig qua verkeer, misschien dat
ik daarom het geluid van auto’s
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Subsidie voor beschermde planten en dieren

De natuur van Noord Holland is
uniek, maar ook kwetsbaar. Het
voortbestaan van veel plant- en
diersoorten staat onder druk.
Daarom is het belangrijk ze te

beschermen. In 2012 is het opnieuw mogelijk voor beschermingsmaatregelen een financiele bijdrage aan te vragen. Dit
keer niet bij de provincie NoordHolland, maar bij Landschap Noord-Holland.
Sinds kort is het mogelijk
een verzoek voor een financiële bijdrage voor
soortenbescherming
in te dienen bij Landschap Noord-Holland.
Alle informatie over de
regeling is te vinden op

de website van de stichting: www.
landschapnoordholland.nl/zakelijke diensten.
De volgende (beschermde) soorten komen in aanmerking voor
een financiële bijdrage:
Flora: Echt lepelblad, gewone
dotterbloem, heemst en leemkuilflora.
Fauna: Bittervoorn, boerenzwaluw, das, gewone baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, graafwespen, groene
glazenmaker, heivlinder, ijsvogel,
kamsalamander, kerkuil, kom-

mavlinder, levendbarende hagedis, meervleermuis, noordse
woelmuis,
oeverzwaluw,
ringslang, roerdomp, steenuil,
veldkrekel, veldleeuwerik, visdief,
watersnip, waterspitsmuis, zandhagedis en
zwarte stern.
Bijna alle maatregelen die in aanmerking komen voor een
bijdrage,
hebben
betrekking op maken
van (extra) schuil-,
voedsel-, of voort-

plantingsplaatsen.
Foto’s: de dotterbloem (foto:
Kees Scharringa) en de boerenzwaluw (foto: Ger Tik) behoren
tot de beschermde soorten.
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Invoering Wet meldcode
huiselijk geweld
De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is
een nieuwe taak voor de gemeente. De meldcode wordt verplicht
voor gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (WMO),
jeugdzorg, justitie en politie. Deze taak wordt per 1 januari 2013
ingevoerd.
De gemeente gaat toezicht houden op lokale organisatie die onder
de wet vallen, maar niet onder een
landelijk inspectie. Het gaat bijv.
om Socius, Stichting Welzijn Velsen of thuiszorginstellingen, zoals
Viva!Zorggroep. Ze gaat er op toe

zien dat die organisaties een meldcode vaststellen en het gebruik ervan bevorderen.
De consulenten van de afdeling Sociale Zaken worden betrokken bij
het invoeren van deze meldcode. Zo
kan er meer huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd worden en weten mensen bij signalering beter wat te doen. Om dezelfde
reden wil het college ook dat organisaties die met vrijwilligers werken
benaderd worden. Overigens is de
meldcode verplicht voor een organisatie die met vrijwilligers werkt,
waarbij ook een professional werkzaam is.

Woningen en steunpunt
aan de Bickerlaan geopend
Op 25 mei 2012 hebben de wethouders Baerveldt en Te Beest het woonproject/steunpunt Bickerlaan in Santpoort-Noord geopend. Deze woningen zijn
bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking. (foto: Reinder Weidijk)

Informatie HOV-Velsen

Brede School Velsen-Noord

De aanleg van het HOV-bustracé tussen Haarlem-Noord en
IJmuiden aan Zee wordt in verschillende deelplannen ontwikkeld.

mogelijk is, maatwerk geleverd bij
het maken van het ontwerp. Het is
een groot project wat ook emoties
losmaakt in de samenleving van
Velsen.

Omdat er op sommige delen veel
verandert ten opzichte van de huidige situatie, wordt veel tijd en
energie gestoken in het informeren
van en luisteren naar bewoners en
organisaties. Zo wordt, zoveel als

Om inzicht te geven in de actuele
stand van zaken is er een nieuwsbrief gemaakt. Deze nieuwsbrief
is te lezen op de website www.hov
velsen.nl

Eén gebouw voor basisschool
‘De Triangel’, alle welzijnsfuncties en gymzaal in VelsenNoord. Dit is het plan dat het
college nu verder wil uitwerken.

Stichting Welzijn Velsen hier in gebruik had, geheel of gedeeltelijk opgenomen konden worden in de Brede School. Ook moest er een oplossing komen voor de toen gedeeltelijk afgebrande gymzaal.

Lange Nieuw krijgt facelift

In oktober 2011 keurde het college het concept-startdocument goed
voor de nieuwbouw van een Brede School in Velsen-Noord. Hierbij
zou een combinatie gemaakt worden van basisschool de Triangel en
welzijnsfuncties voor kinderen.

Door nu de nieuwbouw van het
Wijkermeercentrum en de nieuwbouw van de Brede school te combineren worden zowel het onderwijs,
alle welzijnsfuncties en de gymzaal
in één pand ondergebracht. Hiervoor wordt opnieuw een startdocument gemaakt. Na vaststelling hiervan door de gemeenteraad (naar
verwachting november 2012), kan
vervolgens een ontwerp worden gemaakt.

Gemeente Velsen en de winkeliersvereniging hebben de handen ineengeslagen om het winkelgedeelte vanaf de hoek met Plein 1945 tot en met
het pleintje achter de Velserhof een
opknapbeurt te geven.

Na de brand in het Wijkermeercentrum De Mel in de nacht van
31 december 2011, is gekeken naar
de mogelijkheid of de ruimtes die

Fleurige bloembakke, vers schilderwerk en opgeknapt straatmeubilair. De winkelroute in
IJmuiden krijgt een facelift.

De bankjes worden opgeknapt en
de lichtmasten worden geverfd. Ka-

potte bestrating wordt gerepareerd.
Een aantal kersenbomen wordt vervangen door bloembakken. De winkeliersvereniging zal deze bloembakken gaan onderhouden en wanneer het nodig ook weer aanvullen.
De luifels van de dagwinkels en vaste
panden krijgen een schilderbeurt en
worden opgeknapt.
De opknapbeurt start na de afloop
van het EK voetbal en zal naar verwachting klaar zijn voor de zomervakantie.
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Bromfietsdrempel
Deze zomer krijgt gemeente Velsen de eerste bromfietsdrempel. Deze snelheidsremmer wordt geplaatst op de
kruising fietspad Florapad en
Zwanebloembocht in Velserbroek.
Deze ‘snelheidsremmer’, bestaat
uit twee verhogingen achter elkaar waarvan fietsers geen hinder
van ondervinden. Brom- en snor-

fietsers worden gedwongen gas terug te nemen. De reden voor het
aanleggen van deze drempel is dat
er een aantal ongevallen hebben
voorgedaan waarbij bromfietsers
betrokken waren.
De voorrangssituatie op deze kruising wordt gelijktijdig aangepast.
De ervaringen van deze bromfietsdrempels elders in het land zijn
positief.

Evenementen in Velsen
31 mei t/m 3 juni
2 juni
2 juni
2 t/m 7 juni
4 juni

Bijzonder Beeckestijn

Landgoed Beeckestijn, Velsen-Zuid
Santhappen
Santpoort-Noord
Reünie Stormvogels 100 jaar IJmuiden
Avondvierdaagse
IJmuiden
De Lekkerste Nacht
Plein 1945, IJmuiden

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

Blauwe Vlaggen in Velsen
Schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een
hoge mate van veiligheid. Dit
zijn belangrijke eisen waaraan
stranden en jachthavens moeten voldoen om een Blauwe
Vlag te ontvangen. Vrijdag 25
mei zijn er in de gemeente Velsen drie vlaggen uitgereikt aan
de stranden IJmuiden aan Zee,
Noordpier en Marina Seaport.
De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks
wordt toegekend aan stranden en
jachthavens die schoon en veilig
(foto: Reinder Weidijk)

zijn. Voor toeristen en recreanten is
dit het internationale herkenningssymbool.
In Nederland kregen dit jaar 52
stranden en 88 jachthavens een
Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is één
jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw
aan de hand van controles bekeken
of de stranden en jachthavens nog
aan de vereisten voldoen. De toekenning van de Blauwe Vlaggen gebeurt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een
onafhankelijke internationale organisatie.

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 2012.

men met het gemeentehuis in de
woonplaats van de kandidaat. De
ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn
voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies uitgelegd
hoe u te werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.

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.

Voordat een lintje wordt toegekend,
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van volgend jaar (2013) moet
het verzoek insturen vóór 1 september a.s.

Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Het is verstandig om eerst contact op te ne-

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

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één van

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19 mei 2012 tot en met 25
mei 2012 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.Voor zover de aanvragen
voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden
voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand:
0255-567424.
w12.000239 Velserhooftlaan 20
Santpoort-Noord; Het wijzigen
van een gemeentelijk monument
(16/05/2012); w12.000240 Oosterduinweg 4 IJmuiden; Het plaatsen van een dakkapel (21/05/2012);
w12.000241 Thorbeckelaan 18
Velsen-Zuid;Het kappen van een
boom (21/05/2012); w12.000242
Schoutenstraat 13b IJmuiden; Het
kappen van 2 bomen (21/05/2012);
w12.000243 Engelmundusstraat
10, 12, 14, 16 IJmuiden; Het slopen van 4 woningen (21/05/2012);

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

Verlenging
w12.000244 Pegasusstraat 67
IJmuiden; Het plaatsen van een
over-de-nok dakkapel (22/05/2012);
w12.000245 De Zandkuil 7 IJmuiden; Het verfraaien van eigen woning en aanbrengen van een
Frans balkonhek (22/05/2012);
w12.000246
Briniostraat
16
IJmuiden; Het wijzigen van een gevelontwerp (gemeentelijk monument) (24/05/2012); w12.000247
Kweekerslaan 21 SantpoortNoord; Het plaatsen van een schuilgelegenheid en een toiletgebouw
(24/05/2012); w12.000248 Terrasweg 63 Santpoort-Noord; Het plaatsen van een aanbouw 1e en 2e verdieping en het vervangen en uitbreiden van een garage (24/05/2012);
w12.000249 Terrasweg 63 Santpoort-Noord;
Het
vervangen
van een dakkapel (24/05/2012);
w12.000250 Halkade 50 IJmuiden; Het vervangen van de gevelbeplating (24/05/2012); w12.000251
Boelenstraat 1 IJmuiden;Het creeren van woonruimte in een garage
(25/05/2012); w12.000252 Dreefplantsoen 4 Santpoort-Noord; Het
kappen van 2 bomen (25/05/2012);
w12.000253 IJmuiderstraatweg
120 IJmuiden; Melding bronbemaling (25/05/2012).

Mandaat
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij op 22 mei 2012
hebben besloten tot wijziging
van het mandaatregister 2011
en dit besluit in werking te laten
treden daags na publicatie.

de vakspecialisten via 14 0255.

Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester en/of het college van
burgemeester en wethouders van de
Gemeente Velsen.

Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben op grond van
artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de
termijn waarbinnen zij op de
volgende (aanvra(a)g(en) die-

nen te beslissen verlengd met
zes weken:
W12.000137 Marktplein 31 IJmuiden; het wijzigen van de bestemming naar wonen (13/03/2012);

Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure:
w12.000138 Rembrandtlaan 19
IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) (22/05/2012);
w12.000153
Hofgeesterweg
28 Velserbroek; Het vergroten van een woning met een aan-

bouw (22/05/2012); w12.000167
Willemsbeekweg 76 IJmuiden;
Het plaatsen van een dakopbouw
(24/05/2012); w12.000178 Middenhavenstraat 42 IJmuiden;Het
plaatsen van een bedrijfsunit
(25/05/2012); w12.000201 Kennemerstrand 800 IJmuiden;Het herbouwen van een strandpaviljoen
(24/05/2012);
Verleende
omgevingsvergunning(en) – uitgebreide voorbereidingsprocedure:
w11.000763 Platbodem 197, 197A
& Aletta Jacobsstraat 74 Velserbroek; Het tijdelijk in anti-kraak
in gebruik geven van leegstaande
schoolgebouwen (22/05/2012)
Evenementen
De burgemeester heeft op grond
van artikel 2:17 APV de volgende
vergunning(en) verleend voor het
organiseren van een evenement:
i12.003811 Driehuizerkerkweg, Valeriuslaan en Hofdijklaan te Driehuis, Dorpsfeest Driehuis, 29
en 30 juni 2012 (24/05/2012);
i12.004866 Plein 1945 te IJmuiden,
klein preuvenement, 4 juni 2012
(25/05/2012); i12.003255 Plein aan
de Broekbergenlaan te SantpoortNoord, Santhappen, 2 en 3 juni
2012 (25/05/2012); i12.004651 Plein
1945 te IJmuiden, ING Koning Penalty, 8 juni 2012 (29/05/2012);
i12.002195 Spaarnwoude te VelsenZuid, Kikarun, zondag 10 juni 2012
(29/05/2012);
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Raadsplein / Carrousel
Donderdag 7 juni 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad
weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het
Plein 1945. De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 7
21.45-23.00

Raadzaal
Punt 1
19.30-20.30

Commissieruimte 1
Punt 8
Onderwerp
21.45-23.00 Startdocument bestemmingsplan havengebied IJmuiden

Onderwerp
Tracékeuze HOV, deeltracé 1

Onderwerp
Visie luchtkwaliteit IJmond

Commissieruimte 1
Punt 2
Onderwerp
19.30-20.30 Kadernota Jeugdbeleid

Commissieruimte 2
Punt 9
Onderwerp
21.45-23.00 Kadernota van Zorg naar Participatie

Commissieruimte 2
Punt 3
Onderwerp
19.30-20.30 Kadernota Naar één organisatie voor werk

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 2, 3, 5, 7 en 8 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt
u zich tot uiterlijk woensdag 6 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl

Raadzaal
Punt 4
20.30-21.30

Onderwerp
Kansenonderzoek regionale samenwerking

Commissieruimte 1
Punt 5
Onderwerp
20.30-21.30 Startdocument bestemmingsplan IJmuiden-west
Commissieruimte 2
Punt 6
Onderwerp
20.30-21.30 Verlenging borgstelling tbv financiering Zeehaven IJmuiden
N.V.
PAUZE (van 21.30 -21.45 uur)

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief met een greep uit het raadsplein ligt
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website
www.velsen.nl

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:
- de voorrangssituatie op de kruising tussen het Zwanebloemplantsoen en het Florapad te Velserbroek te wijzigen zodanig dat
(snor-)fietsverkeer op het Florapad voorrang dient te verlenen aan

(snor-)fietsverkeer op het Zwanebloemplantsoen, door middel van
het aanbrengen van blokmarkering en haaientanden op het wegdek en het plaatsen van borden B6
en OB503OB02 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inlog-

gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan
worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

