
Tijdens de sponsoravond, die in 
de buitenlucht plaatsvond en 
door de fans rechtstreeks te vol-
gen was via Seaport TV , maak-
te commercieel directeur Steef 
Hammerstein het programma 
bekend van het jubileumjaar, dat 
op woensdag 17 juli van start 
gaat met een jubileumrecep-
tie voor genodigden. Telstar be-
staat die dag precies 50 jaar. La-
ter in het (nieuwe) seizoen or-
ganiseert de club onder ande-
re een haventoernooi, competitie 
latje trap, reünie, golftour en een 
supportersfeest.
Vanwege het jubileum heeft Tel-
star de prijzen van de seizoen-

kaarten spectaculair verlaagd. 
Door symbolische bedragen te 
vragen spreekt Telstar de hoop 
uit het jubileum te kunnen vie-
ren met volle tribunes in het Tata 
Steel Stadion. Dit alles onder het 
motto: Bring back the passion. 
Daarnaast hebben seizoenkaart-
houders gratis toegang tot de 
wedstrijden van het Haventoer-
nooi op 19 en 21 juli. De prijzen 
zijn als volgt: Oost volwassen + 
65+: 50 euro, oost jeugd t/m 16 
jaar: 19,63 euro, zuid volwassen 

+ 65+: 50 euro, zuid jeugd t/m 
16 jaar: 19,63 euro, west A/F vol-
wassen: 63 euro, west A/F jeugd 
t/m 16 jaar: 50 euro
Seizoenkaarthouders van het af-
gelopen seizoen zullen begin ju-
ni een speciale brief ontvangen 
waarmee zij hun seizoenkaart 
kunnen verlengen. Nieuwe sei-
zoenkaarthouders kunnen van-
af maandag 3 juni de seizoen-
kaart aanvragen via de website 
van Telstar of via het secretari-
aat van Telstar. (foto: SC Telstar)
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Driehuis - Elk jaar weer is het 
Concerto in Memoriam bij be-
graafplaats Westerveld een gro-
te attractie voor publiek. Dankzij 
de goede kwaliteit van de muziek 
en de sprekers wordt jaarlijks ge-
zorgd voor een bijzonder herden-
kingsmoment. Dit jaar stond het 
Concerto in Memoriam in het te-
ken van het 100-jarig bestaan van 
het crematorium en het 125-jarig 
bestaan van de begraafplaats. 
Daarom werd veel muziek ge-
speeld die door de jaren heen ten 
gehore werd gebracht. Bijzonde-
re gast tijdens het concert was 
premier Mark Rutte.
Het Westlands Mannenkoor on-
der leiding van Hans de Wit 
bracht onder meer het Ave Ma-
ria en Largo. Maar ook moder-
nere muziek zoals ‘Afscheid ne-
men bestaat niet’ van Marco Bor-
sato werd gespeeld. Solisten wa-
ren Lilian Farahani en Rutger de 
Vries. Lilian zong oder meer op 
sublieme wijze ‘One day I’ll fly 
away’, terwijl Rutger op aanspre-
kende wijze ‘Het dorp’ van Wim 
Sonneveld zong. Tijdens ‘Ama-
zing Grace’ werd het publiek ver-
rast door de opkomst van een 
in vol ornaat gestoken Schotse 

Hooglander die doedelzak speel-
de. Burgemeester Franc Weer-
wind was gevraagd voor het tra-
ditionele Woord van Troost. Op 
open wijze vertelde hij over per-
soonlijk verlies, het overlijden van 
zijn eerste vrouw, en de daar-
bij onontbeerlijke steun van zijn 
ouders. Tegelijk trok hij de para-
lel naar zijn rol als burgemeester, 
waar hij ‘voorop loopt’ bij hoog-
tepunten en trieste gebeurtenis-
sen in de levens van inwoners 
van Velsen.

,,Verdriet verwerken is het een 
plaats geven in je ziel’’, zei hij.  
,,Iedereen heeft rech op zijn ei-
gen manier van rouw. Net zoals 
elke cultuur zijn eigen symbolen 
en rituelen heeft. Door met elkaar 
om te gaan kunnen we van elkaar 
leren, ook in tijden van verdriet.’’ 
Tenslotte las hij een prachtig ge-
dicht voor dat was geschreven 
door wethouder Wim Westerman. 
Ook dit jaar maakte het Concerto 
in Memoriam weer veel indruk op 
de aanwezigen. (Karin Dekkers)

Jubileumjaar van start

Mooie verrassing voor 
Dierenambulance Velsen
velsen - Op uitnodiging van Noa 
uit groep 6a was de Stichting Die-
renambulance vorige week aan-
wezig bij OBS De Vuurtoren, lo-
catie Heerenduinweg in IJmuiden. 
De vrijwilligers van de Dierenam-
bulance Velsen assisteerden Noa 
bij haar spreekbeurt en gaven alle 
kinderen de gelegenheid een kijk-
je te nemen in een van de dieren-
ambulances. 
Tim Bijker, leerkracht bij OBS De 
Vuurtoren, had daarnaast nog een 
mooie verassing in petto voor de 
vrijwilligers. Hij had de eer om uit 
naam van Café Middeloo een do-
natie van maar liefst 750 euro te 
overhandigen aan de Dierenam-
bulance Velsen. 

Elk jaar sparen de (stam)gasten 
van Café Middeloo in Driehuis 
geld op om te doneren aan een 
goed doel. Dit jaar is gekozen voor 
de Dierenambulance Velsen. De-
ze stichting is blij verrast met de 
gulle donatie. Om de hulp aan al-
le dieren in de gemeente Velsen te 
kunnen voortzetten is de Dieren-
ambulance Velsen afhankelijk van 
giften en donaties. Mede door de-
ze donatie kan de hulpverlening 
voor dieren in nood in de gemeen-
te Velsen ook in de toekomst ge-
waarborgd blijven. 
De Dierenambulance Velsen is 24 
uur per dag, 7 dagen per week be-
reikbaar door te bellen met 0255-
533 239.

Indrukwekkend Concerto

velsen - Louis van Gaal was 
vorige week één van de op-
vallendste gasten tijdens een 
grote sponsoravond van SC 
Telstar. De bondscoach hield 
een vurig pleidooi over de 
kweekvijver van Nederlands 
voetbaltalent - de Jupiler 
League en Topklasse - en het 
belang van een goede jeugd-
opleiding. Hoogtepunt van de 
avond was het huldigen van 
Simon Kistemaker (foto) als 
‘Trainer van de halve eeuw’.

zie onze advertentie

Rabobank steunt 
de Samenloop 
voor Hoop Velsen 
op 8 en 9 juni.

Samen sterker tegen kanker.

Rabobank. Samen sterker.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

• Springkussen • Skelterbaan
• IJsjes eten • Patatjes bakken

… te veel om op te noemen!

Za 8 juni Kinderdag!
Alle kinderen zijn welkom
op het Broekbergerplein.

Kook- en BBQ demonstraties, proeferijen en
verrassende activiteiten in diverse winkels

... en leuke acties en aanbiedingen 
die u niet mag missen. 

Za 15 juni
Za 22 juni

Winkeliers laten 
u verrassen!

Za 8 juni Kinderdag!
Alle kinderen zijn welkom

Winkeliers Santpoort-Noord

in Santpoort-Noord 

Deze week 
in de krant:
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Beter op weg met 
Rijschool ABC

IJmuiden - In de veelheid van 
autorijscholen kan het moeilijk 
kiezen zijn. Edwin Bakker van 
Rijschool ABC biedt een gede-
gen opleiding tegen een eerlij-
ke prijs.
,,Ook bij mij kun je een pak-
ket inclusief rij-examen kopen, 
of een spoedopleiding volgen, 
maar wel met eerlijke voorwaar-
den. Vooraf doe ik altijd een in-
take. Als je een snelle leerling 
bent, is een spoedopleiding van 
vier weken een goede keus. Bin-
nen die periode krijg je alle aan-
dacht, er zijn geen mede-cur-
sisten die halve of hele dagen 
meerijden. En bij ziekte kunnen, 
bij tijdig afzeggen, uren worden 
verzet. Die ben je dan niet zo-
maar kwijt.’’ 
Leerlingen die rustig de tijd wil-
len nemen om hun rij-opleiding 
te volgen en naar het rij-exa-

men te werken kunnen kiezen 
voor een pakket, losse lessen of 
lessen per vijf of tien keer tegen 
een voordeliger tarief. Edwin 
Bakker geeft zelf theorielessen 
in kleine groepen.
Rijschool ABC heeft een boven-
gemiddeld slagingspercentage 
van cursisten en dat terwijl ook 
les wordt gegeven aan mensen 
die moeilijker leren en mensen 
die angstig zijn in het verkeer. 
Ook voor hen wordt alle tijd ge-
nomen om de rijvaardigheid op 
te bouwen. 
Autorijschool ABC schreef de-
ze week de 900ste leerling in. 
In het achtjarig bestaan heeft 
Edwin Bakker zijn bestaans-
recht dus wel bewezen. Kijk op 
de website www.rijschool-abc.
nl voor meer informatie of bel 
direct met Edwin Bakker via 06-
46230776.

Nu Dorn-therapie in Haarlem
Pijnloos af van 
rug- en nekklachten
Regio - Mensen die al heel lang 
rug- en gewrichtsklachten hebben 
horen vaak van de dokter: ,,Er is 
niets meer aan te doen, het is slij-
tage en u moet er maar mee leren 
leven.” Dat is fundamenteel on-
juist. Een machine slijt, maar een 
levend organisme herstelt zich zo 
lang het leeft. Sinds kort kunt u 
ook bij Healing Balance in Haar-
lem de Dorn-therapie krijgen. Een 
pijnloze methode om van rug- en 
nekklachten af te komen. Al on-
ze organen, botten, weefsels, ge-
wrichten, alle cellen bevinden zich 
in een voortdurend proces van af-
braak en vernieuwing. Daardoor 
zijn wij tot op hoge leeftijd nog in 
staat ons aan nieuwe situaties en 
belastingen aan te passen. Vrij-
wel iedereen heeft een beenleng-
te verschil. Daardoor wordt het li-
chaamsgewicht verplaatst naar 
het korte been en komt de rug-
genwervel in de verkeerde hou-
ding. Eerst wordt het beenlengte 
verschil gecorrigeerd door het lan-
ge been korter te maken, daarna 
worden de wervels op een voor-
zichtige manier teruggezet. Een 
pijnloze en effectieve manier om 

iedereen te helpen. De Dorn be-
handeling wordt aangevuld met de 
Breuss massage, dat is een zach-
te rugmassage van de tussenwer-
velschrijven. Je kunt er veel tus-
senwervelkolom problemen, zoals 
ischias en hernia succesvol mee 
behandelen. Tot 14 juni is er een 
kennismakingsbehandeling met 
de Dornmethode inclusief Breuss 
massage voor 40 euro. Behande-
lingen worden (deels) vergoed 
door veel aanvullende zorgver-
zekeraars. Meer informatie over 
Healing Balance: zie de website 
www.nugezondheid.net, of e-mail 
naar annelies@de-vreeze.nl, tele-
foonnummer 06-16610276.

Velsen - Dat de ziekte kanker 
zeer ingrijpend is in iemands le-
ven is een feit. Angst, onzeker-
heid, het ondergaan van chemo-
therapie, bestraling en/of medi-
cijnen heeft een enorme impact. 
Uiterlijke veranderingen horen er 
helaas ook bij en één van die ver-
anderingen is tijdelijk haaruitval.
Gelukkig zijn daar tegenwoordig 
hele goede oplossingen voor in 
de vorm van prachtige haarwer-
ken. Vanaf begin 2013 is Joyce 
Moeskops ambulant werkzaam 
bij LiVage Haarwerken en ver-
koopt zij haarwerken aan vrou-
wen met kanker. LiVage Haar-
werken is een landelijk groeien-
de franchise organisatie die nu al 
in acht regio’s actief is. zij leveren 
haarwerken van hoge kwaliteit te-
gen betaalbare prijzen, vaak ge-
deeltelijk vergoed door de zorg-
verzekeraar. LiVage Haarwerken 
is SEMH gecertificeerd en daar-
door een waarborg voor kwaliteit, 
service en vakmanschap. 
Uniek in Nederland is dat LiVa-
ge Haarwerken bij de klant aan 
huis komt. In de eigen, vertrouw-
de omgeving kan de klant in al-
le rust goed geadviseerd worden 
en een passend haarwerk uitzoe-
ken. Een haarwerk kan al binnen 
vier werkdagen worden geleverd.
Naast de verkoop van het haar-
werk verzorgt LiVage Haarwer-
ken op verzoek het onderhoud 

en eventuele styling van het haar-
werk. Ook beschikt LiVage over 
een grote collectie hoofdbedek-
kingen van bijvoorbeeld Buff, Hip-
pemuts, Stofkunst en geschikte 
verzorgingsproducten.
Alle zorgverzekeraars in Neder-
land bieden een basisvergoeding 
van 393 euro voor een haarwerk. 
Wanneer u aanvullend verzekerd 
bent vergoeden sommige zorg-
verzekeraars een aanvullend be-
drag. De aanvraag van de vergoe-
ding bij uw zorgverzekeraar neemt 
Joyce Moeskops u graag uit han-
den. Voor meer informatie:www.li-
vage-haarwerken.nl. Voor een af-
spraak met Joyce Moeskops kunt 
u bellen met 06- 36133896 of 
mailen naar: velserbroek@livage-
haarwerken.nl.

Livage Haarwerken
Met tijdelijk haaruitval 

er toch goed uitzien

Bufferzone Velsen- 
Amsterdam blijft groen
Velsen – De bufferzone tus-
sen Velsen, Haarlem, Haar-
lemmerliede & Spaarnwou-
de en Amsterdam blijft groen. 
Vijf gemeenten en de provincie 
Noord-Holland hebben een vi-
sie opgesteld over dit gebied, 
dat wordt neergezet als recre-
atief groengebied. Dooront-
wikkeling van het gebied richt 
zich dan ook op ontspanning 
en dagrecreatie. Recreatiege-
bied Spaarnwoude trekt jaar-
lijks 5,5 miljoen bezoekers. Al-
le partijen zijn het erover eens 
dat dit gebied niet moet wor-
den versnipperd en dat daarom 
een gezamenlijke visie nodig is. 
Wensen voor ontwikkeling zijn 
het beter bereikbaar maken 
van het gebied met auto, boot 
en openbaar vervoer. Ook wil 
men een duidelijkere paden-
structuur. Omdat uit onderzoek 
is gebleken dat bezoekers be-
hoefte hebben aan een bele-
vingsaspect wil men belevings-
routes of themaroutes creëren. 
Ontwikkelingen behelzen ook 
agrarische vernieuwing, na-

tuurontwikkeling en met na-
me het toevoegen van nat-
te natuurgebieden voor wei-
devogels,   en extra waterber-
ging. Ruimte is schaars daar-
om wordt getracht genoem-
de functies zoveel mogelijk te 
combineren. Aan de noord-
kant van het Noordzeekanaal 
wordt op de liniedijk een fiets-
pad aangelegd, inclusief re-
creatieve rustplekken. Het be-
lang van de dijk, als deel van de 
Stelling van Amsterdam wordt 
benadrukt.
De Visie Noordzeekanaalge-
bied overlapt de Visie voor dit 
groengebied gedeeltelijk. Wet-
houder Verkaik benadrukt dat 
er afspraken zijn gemaakt om 
de Houtrakhaven open te hou-
den. Bij extra vraag naar ha-
vengebied, moet eerst wor-
den geïntensiveerd in bestaan-
de havengebieden. Als daarna 
blijkt dat de Houtrakhaven toch 
moet worden aangelegd, zal dit 
alleen kunnen als er compen-
satie voor ander groengebied 
is. (Karin Dekkers)
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Zorgbalans breidt 
Thuiszorg Buurtteams uit
Velsen - Inwoners van Sant-
poort, Velserbroek en Drie-
huis hebben sinds kort hun ei-
gen Thuiszorg Buurteams van 
Zorgbalans. Daarmee kunnen 
zij, net als vele andere thuis-
zorgcliënten, rekenen op flexi-
bele en persoonlijke thuiszorg 
bij hen om de hoek. 
Zorgbalans verleent al jaren 
thuiszorg aan een grote groep 
cliënten in Kennemerland. Net 
als elders in het land, hebben 
ook hier ouderen die zelfstan-
dig thuis wonen in toenemen-
de mate thuiszorg nodig. In no-
vember zijn de eerste zelfstu-
rende buurtteams van Zorg-
balans van start gegaan in 
Heemstede, Aerdenhout, Ben-
nebroek en Vogelenzang. Met 
veel succes, zo blijkt uit de en-
thousiaste verhalen van de cli-
enten én de thuiszorgmede-
werkers. 
Cliënten hebben profijt bij de 
kleine, flexibele buurtteams 
omdat ze de verpleegkundi-
gen en verzorgenden nu direct 
in de buurt hebben. Bovendien 
hebben ze te maken met een 
vast team van verzorgers, dus 
minder verschillende gezichten 
bij hen thuis. 
De medewerkers hebben een 
boeiende, aantrekkelijke baan 
met veel zelfstandigheid. Zij re-
gelen met een team van 12 tot 

15 personen alle thuiszorg voor 
de cliënt. 
,,Tegenwoordig kunnen we 
makkelijker wat langer bij on-
ze cliënt blijven. Als klein team 
regelen we de planning en al-
lerhande andere zaken zelf. Dat 
is prettig voor ons en voor on-
ze cliënten. We zijn een hecht 
team met grote slagkracht voor 
cliënten in de wijk. We heb-
ben korte lijnen met bijvoor-
beeld de huisarts, de dagver-
zorging en natuurlijk de man-
telzorgers en vrijwilligers. Daar 
wordt dus iedereen beter van”, 
zo vat een van de buurtteam-
medewerkers de nieuwe werk-
wijze samen.
De zelfsturende buurteams 
blijven deel uitmaken van 
Zorgbalans Thuiszorg. Dat 
heeft als groot voordeel dat zo-
wel de zorgmedewerkers als 
de cliënten kunnen terugvallen 
op de vele diensten van Zorg-
balans. Zoals op de gespecia-
liseerde verpleging rond hart-
falen, oncologie en CVA bij-
voorbeeld. Of op de teams voor 
alarmopvolging, longaandoe-
ningen, wondverzorging, thuis-
zorgtechnologie en diëtetiek. 
De buurtteams kunnen voor 
cliënten die tijdelijk of langdu-
rig meer zorg nodig hebben di-
rect hulp inroepen van (gespe-
cialiseerde) collega’s. 

Gesprekken voeren
Sommige mensen vinden het 
moeilijk om een goed gesprek 
te voeren. Ze vragen ‘Hoe gaat 
het met je?’ en verder heb-
ben ze geen vragen. Het ge-
sprek is dan snel klaar. Wel erg 
snel. Hoewel de vraag op zich 
goed bedoeld is. Het getuigt 
van een zekere mate van inte-
resse. En daar gaat het in ie-
der geval om. Het heeft geen 
zin een goed gesprek te willen 
als er geen interesse is, hoe-
wel er heel wat mensen zijn 
die geen interesse hebben en 
toch graag een gesprek met je 
willen. Dat zijn meestal men-
sen die erg gierig zijn: nieuws-
gierig. Ze zijn op nieuwtjes uit. 
Die kunnen ze dan snel door-
vertellen. Daar smullen ze van. 
Het zijn eigenlijk koeriers. Hoe-
wel ze er vaak iets aan toevoe-
gen, waardoor het oorspron-
kelijke verhaal gekleurd wordt. 
Eigenlijk zijn het kleurmakers 
of misschien beter: verkleur-
makers. Nee een goed gesprek 
willen, begint met eerlijke be-
langstelling. 
Nu zijn er verschillende soor-
ten vragen, die je kan stellen. 
Ze leveren steeds weer ande-
re soorten informatie op. Dat 
helpt het gesprek verder. Als 
ik je vraag hoeveel columns je 
van mij hebt gelezen, dan krijg 
ik een getal, een feit. Klaar is 
het gesprek. Als ik vraag: wat 
vind je van die columns? dan 
krijg ik een mening. Dat is al 
wat meer materiaal voor een 
gesprek. Vraag ik: wat wil je 
met dat lezen van die colums 
voor jezelf bereiken? roep ik 
iets op wat je beoogt of waar-
devol vindt en als ik vraag wat 
ga je ermee doen, dan krijg ik 
een aanpak of werkwijze te ho-
ren. Als ik ook nog zou vragen: 
wat betekent die column uit-
eindelijk voor je? krijg ik een 

gevoel, een diepere betekenis. 
Zo heb je dus zeker 5 soorten 
vragen die je naar eigen keu-
ze af kan wisselen bij ieder on-
derwerp. Het is misschien in-
teressant bij jezelf na te gaan 
welke soort vragen jij ge-
wend bent te stellen en welke 
niet. Het geeft je de mogelijk-
heid andere openingen te ma-
ken en voor je gesprekspartner 
de gelegenheid daar iets over 
te zeggen, als die ander dat wil 
of kan.
Soms is het wel erg moeilijk 
een gesprek te voeren of op 
gang te krijgen. Van een colle-
ga hoorde ik eens een verhaal 
dat hij in de psychiatrische in-
stelling waar hij werkte iede-
re morgen in de gang ‘goede 
morgen’ zei tegen een patiënt 
die ieder dag stokstijf op de-
zelfde plek in de gang stond. 
Nooit kreeg hij antwoord. Tot 
op een morgen hij erg veel 
haast had en hij de patiënt snel 
voorbij liep zonder wat te zeg-
gen. Opeens hoorde hij met 
luide en bestraffende stem 
roepen: Hé!! Soms denk je dat 
een ander je niet hoort, maar 
daar kan je je dus in vergissen. 
Er is hoop.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Alzheimer Café
IJmuiden - Op dinsdag 11 juni is 
er een Alzheimer Café in IJmuiden 
Zeewijk en het onderwerp is: ‘Valt 
er nog wat te lachen? Dementie 
en humor!’
De gespreksleider is Ariet Pol van 
Zorgbalans. Voor mensen met de-
mentie en hun naasten is er vaak 
veel verdriet, onzekerheid en 
spanning. En valt er dan eigenlijk 
nog wel wat te lachen? 
In het Ontmoetingscentrum pro-
beert men aandacht te hebben 
voor de zorgen van mensen, maar 
ook juist te kijken naar mooie en 
leuke dingen die nog kunnen. De-
ze middag zullen we ervaren dat 
lachen heerlijk is, dat je er blij van 
kan worden, de zorgen even kan 
vergeten en dat je je er beter en 
ontspannen door kunt voelen. De-
ze keer zijn Jan Fokkens en Arno 
Kuiter onze gasten en zij zullen de 
aanwezigen een gezellige middag 
bezorgen. Wilt u meer weten over 
dit onderwerp? Kom naar het het 
Alzheimer Café in Ontmoetings 
Centrum Zeestroom in IJmuiden, 

Zeewijkplein 262, 1974 PL  IJmui-
den. Zeestroom is een initiatief 
van Zorgbalans, waar mensen 
met geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers samenkomen voor 
dagbesteding, ondersteuning, ad-
vies en informatie.
De ontvangst is vanaf 13.30 uur, 
het programma start om 14.00 uur 
en is tot 15.30 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang èn het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

Gratis hele dag in VW Cabrio
Maak vader blij met 

een dag cabrio rijden
Velserbroek - Papa verras-
sen op vaderdag? Bij GroenRijk 
is een dag in een cabrio rijden 
te winnen. Opgeven kan via de 
website www.groenrijkvelser-
broek.nl. Uit alle inzendingen 
wordt één winnaar getrokken 
en die mag dan een hele dag in 
een Volkswagen Cabrio rijden. 
Deze auto is beschikbaar ge-
steld door Martin Schilder Au-
tomobielbedrijven.
Sinds een jaar zijn Martin Schil-
der Automobielbedrijven en 

GroenRijk Velserbroek een sa-
menwerkingsverband aange-
gaan dat resulteert in leuke ac-
ties en verrassende presentaties 
voor de bezoekers van beide be-
drijven. 
Zo was met kerst de show-
room van Martin Schilder Au-
tomobielbedrijven omgetoverd 
in kerstsferen en staan er met 
regelmaat schitterende volks-
wagens in de hal van GroenRijk 
Velserbroek met leuke prijsvra-
gen.

Velsen – Klanten die zich di-
gitaal aanmelden bij de WMO, 
voor zorg, werk en inkomen moe-
ten soms wel zes tot acht weken 
wachten voor er contact met ze 
wordt opgenomen. Lieneke Teske 
van Velsen Lokaal heeft hierover 
vragen gesteld aan het college 
van burgemeester en wethouders 
van Velsen. Teske zegt dat klan-
ten niet automatisch een bericht 
van ontvangst krijgen. Zij maakt 
zich ook zorgen over mensen die 
zich digitaal melden voor schuld-
hulpverlening. In de startnotitie 
De Kanteling is afgesproken dat 
de WMO-consulent binnen vijf 
werkdagen contact op moet ne-
men na een aanmelding. Het col-
lege bevestigt dat sinds 1 janua-
ri door de nieuwe werkwijze een 
achterstand in behandeling van 
de WMO-aanvragen is ontstaan. 
Dit geldt echter niet voor de aan-
vragen van schuldhulpverlening, 
dit staat geheel los van de WMO-
aanvragen. Het college is druk be-
zig om maatregelen te treffen om 
de achterstand op te lossen. Cli-
enten die in de problemen dreigen 
te raken door de langere wachttijd 
worden nu met spoed geholpen. 
Met alle burgers die een aanmel-
ding hebben gedaan wordt nu op 
korte termijn contact opgenomen 
om de bijzonderheden van hun 
aanmelding door te spreken. Zo 
hoopt men de ontstane onrust te 
verminderen. Er wordt tijdelijk ex-
tra capaciteit ingezet om wachttij-
den en werkprocessen te verkor-
ten. Vanaf half mei krijgen men-
sen na digitale aanmelding een 
automatisch bericht terug, maar 
slechts totdat de achterstand is 
ingelopen. (Karin Dekkers)

WMO-klanten 
moeten lang 

wachten

IJmuiden – De renovatie van het 
oude deel van het stadhuis vor-
dert gestaag. Afgelopen maan-
den is veel werk verzet. De as-
bestsanering is bijna afgerond 
en het meeste sloopwerk is ge-
reed. De plafonds zijn verwij-
derd en de eerste kabels en lei-
dingen liggen op hun plek. De 
werkzaamheden verlopen tot op 
heden precies volgens planning 
en budget. Een wens vanuit de 
gemeenteraad was om de loca-
tie van commissieruimte 2 uit de 
kelder te halen. Inmiddels is dui-
delijk dat deze wens van de raad 
kan worden gerealiseerd. Het is 
zelf praktischer om deze ruim-
te naar de begane grond te ver-
zetten, uit het oogpunt van veilig-
heid, looproutes en toegankelijk-
heid. Zaterdag 1 juni kan in het 
kader van Dag van de Bouw ook 
het stadhuis worden bezichtigd. 
Belangstellenden kunnen zich 
tussen 10.00 en 16.00 uur melden 
bij bouwer BAM. (Karin Dekkers)

Renovatie 
stadhuis 

vordert gestaag
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Donderdag 
6 juni

Expositie Gerda Hinde-
loopen-Pronk in Huis ter Ha-
gen in Driehuis. Expositie is te 
zien t/m 10 juli.
Expositie van Hermina van 
Lienen bij Bartje Bloemendaa, 
Brederodelaan 80 in Bloemen-
daal. De gehele maand juni.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Gymnasium Fe-
lisenum speelt ‘Gijsbrecht’. 
Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,-, gratis voor 
studenten (vanaf 18 jaar).

Vrijdag 
7 juni

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kletsnat’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Gymnasium Fe-
lisenum speelt ‘Gijsbrecht’. 
Aanvang 20.00 uur.
Gaudi Kwartet in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Black Cobra, Bi-
son BC en Arabrot. 20.00 uur. 
Toegang 12,-.

Zaterdag 
8 juni

Beeckestijnpop Zie ook 
www.beeckestijnpop.nl.
Boeken- & Kunstmarkt op 
het Marsmanplein in Haarlem-
Noord. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Feest bij de Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat 
28-30. Van 11.30 tot 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
KWF SamenLoop voor 
Hoop van 14.00 tot zondag 9 
juni 14.00 uur. Start parkeer-
plaats zwembad De Heeren-
duinen in IJmuiden.

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘A late 
quartet’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Reggae Move-
mente. 20.30 uur. Toegang 
7,50. Café: Nouveau Vélo. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Zondag
9 juni

Run for KiKa Spaarnwoude. 
Zie ook www.runforkika.nl.
Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. Meer 
info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl
Plattelandsdag 2013. Zie 
ook ons.spaarnwoude.nl.
Meditatieve viering (och-
tend) in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan in Santpoort-
Noord.
Atelierroute. Van 10.00 tot 
17.00 uur kan iedereen een 
bezoek brengen aan de ate-
liers van kunstenaars in Be-
verwijk, Velsen-Noord en Wijk 
aan Zee.
Kwadraat 20: Kunstenaars 
exposeren tot en met 30 juni 
aan de Wijkerstraatweg 162A 
in Velsen-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur geopend.
Dr. HendrikJan Houthoff 
houdt een voordracht in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal met als thema: ‘Mijn 
bron van religie’. Aanvang 
10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kletsnat’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl
Asfalttoernooi op Zwane-
bloemplantsoen in Velser-
broek. Vanaf 13.00 uur.
Natuurexcursie rond het 
Kennemermeer IJmuiden aan 
Zee. Aanmelden kan via 0255-
514004 of post@paviljoen-
noordzee.nl.
De Zoete Inval in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Maandag 
10 juni

Start Avondvierdaagse Vel-
sen-Noord. 
Voorlichtingsavond over in-

braakpreventie van 20.00 tot 
22.00 uur in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid.

Dinsdag
11 juni

Alzheimer Café ‘Valt er nog 
wat te lachen? Dementie en 
humor’ in Ontmoetingscen-
trum De Zeestroom, Zeewijk-
plein 262 IJmuiden. Van 13.30 
tot 15.30 uur. 
Alzheimer Café ‘Welke on-
dersteuning is er voor fami-
lie?’ in Serviceflat Sans Souci, 
Sans Souci 113 Castricum. Van 
19.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘A late 
quartet’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
12 juni

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kletsnat’. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Nationale Straatspeeldag 
van 14.00 tot 16.30 uur in de 
Johanna Westerdijkstraat in 
Velserbroek.
Kom helpen kunstkoeien een 
kleurtje te geven op Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelnamen gratis.
Telstar Street League op het 
Cruijff Court in Zee- en Duin-
wijk. Aanvang 17.00 uur.
Thema-avond georganiseerd 
door Autisme Info Centrum in 
gebouw MEE, Richard Holka-
de 2 in Haarlem. Van 19.45 tot 
21.30 uur. Toegang gratis na 
aanmelding op aichaarlem@
hotmail.com. Thema: ‘Autisme, 
Puberteit en Seksualiteit.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘A late 
quartet’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
13 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Hitchcock’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,-, gratis voor 
studenten. Vanaf 18 jaar.

IJmuiden - In het artikel over De 
Plukschuur aan Kennemerlaan 53 
in IJmuiden stonden de openings-
tijden foutief vermeld. De Pluk-
schuur is wekelijks geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur. In de winkel in 
De Plukschuur zijn allerhande ar-
tikelen voor honden te vinden, van 
kluifjes en voeding tot shampoo. 

Openingstijden 
Plukschuur

Succes met CAD 
opleidingen

Regio - Ben je op zoek naar 
een andere baan in de techniek 
en word je afgewezen omdat je 
niet of onvoldoende AutoCAD 
ervaring hebt? Overweeg dan 
te investeren in deze ontbre-
kende kennis en vergroot zo je 
kansen. Rodema Engineering, 
bureau voor CAD ondersteu-
ning, heeft bewezen in de af-
gelopen jaren mensen te kun-
nen opleiden die nu met veel 
plezier gebruik maken van de 
opgedane kennis. 
,,Onze werkwijze is betrok-
ken, informeel en sluit aan op 
de persoonlijke situatie van 
de cursist”, aldus directeur en 
CAD-docent Robèrt Blaeke. 

Dit geldt voor beginners-cur-
sussen maar zeker ook voor 
gevorderden en update-cur-
sussen. 
De heer Blaeke vindt het be-
langrijk dat je aan het eind van 
iedere les alweer uitkijkt naar 
de volgende sessie. 
Met andere woorden: je leert 
datgene waar jij in jouw werk 
iets aan hebt. Ook na het vol-
gen van een cursus blijven ze je 
zo nodig ondersteunen. Werk 
je met (Auto)CAD of wil je le-
ren werken met dit programma 
voor het maken van technische 
2D tekeningen en 3D modellen 
neem dan een kijkje op www.
rodema.nl.

Tropische stemming
bij Moonlight Shopping
IJmuiden - Juwelier Ris was 
in tropische stemming afgelo-
pen vrijdag tijdens Moonlight 
Shopping. 
Met muziek en dans waande 
het publiek zich op een zon-
overgoten eiland. De shows 
van Mike Flanders Dance Ex-
perience trokken veel belang-
stelling. Voorbijgangers bleven 
verrast staan en genoten van 
deze fantastische shows.
,,En dat was precies de bedoe-
ling, veel gezelligheid en posi-
tiviteit is ons motto’’, aldus In-
grid Ris. En Ris zal Ris niet zijn 
als ze niet weer een leuke ac-

tie hadden bedacht om dit eve-
nement op te luisteren. Iedere 
klant maakte kans op kaartjes 
voor 2 Generations bij beach-
club Vroeger in Bloemendaal 
op 15 juni. Inmiddels zijn de 
prijswinnaars bekend gemaakt. 
,,Fijn om mensen blij te maken”, 
zegt Ingrid. 
De etalage van Juwelier Ris 
heeft nu een frisse theaterlook. 
En er is alweer een leuke ac-
tie. Iedereen die de Facebook-
pagina van Juwelier Ris ‘liked’ 
maakt kans op tickets voor de 
voorstelling van Hans Klok in 
Stadsschouwburg Velsen. 
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Warm en zonnig
Eindelijk kunnen we volop pro-
fiteren van fraaie weersomstan-
digheden die zeker tot en met 
het weekeinde voortduren. Ook 
daarna blijft het waarschijnlijk 
tamelijk bestendig, maar dan 
neemt wel de neerslagkans ge-
leidelijk toe. Het blijft tenslotte 
Nederland nietwaar?

De wind kwam halverwege de 
week uit het noorden en dat 
gaf aanvankelijk wat wolken-
velden vanaf de Noordzee. Zo-
dra de wind naar het noord-
oosten draait, wordt de kou-
de instroom vanaf zee met wol-
kenpartijen de pas afgesneden 
en wordt drogere lucht meege-
nomen vanuit Scandinavië.

Zeker tot aan het weekeinde 
schijnt de zon ‘overweldigend’ 
in de IJmond en blijft het voor 
de verandering geheel droog. 
Die zon kan in een veelal wol-
kenloze en ook veelal diep-
blauwe lucht wel zo’n 13 tot 
13,5 uren maken, zeg maar het 
maximale aantal uren zon dat 
mogelijk is in de eerste week 
van juni.

De voorzomerse avonden zijn 
natuurlijk ook erg lang in de-
ze fase van het jaar en doordat 
het ook zo helder is wordt het 

pas rond 23.15 uur donker.
Het meest opmerkelijke is de 
temperatuur richting het ein-
de van de week die uit gaat ko-
men rond de 23 graden. Het 
strandweer is daarbij overwe-
gend goed te noemen. Ein-
delijk! 

Voor diegenen die willen bar-
becuen bijna ideale omstan-
digheden, zeker vanwege het 
feit dat de noordoostenwind 
niet meer dan matig van sterk-
te is tijdens de avonduren. In 
het weekeinde kan er wat meer 
bewolking komen en wordt het 
minder warm, vooral vlak aan 
zee. De nachten blijven overi-
gens opmerkelijk koel met een 
graad of 7-8 in de nacht en 
vroege ochtend.

Verantwoordelijk voor dit mooie 
weer is uiteraard een hoge-
drukgebied met het accent 
voorlopig richting de Noordzee 
en Scandinavië. Een droge en 
vrij warme noordoostcirculatie 
is dus het gevolg.

Meer (achtergrond) info over 
het zonder meer puike zomer-
weer is te vernemen via www.
weerprimeur.nl

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

IJmuiden – Velsen Lokaal heeft 
het college namens bewoners 
van de omgeving Grote Beer-
straat vragen gesteld over de 
nieuwe paden in het gebied 
langs de Heerenduinweg. Van-
wege de slechte conditie van de 
snipperpaden kreeg de gemeen-
te de vraag deze op te knappen. 
Dat gebeurde met een groot deel 
van de paden. Deze werden af-
gegraven, voorzien van een zand-
bed, puin en bovenop schelpen-
klei die gaat verharden. Op het 
vlakke deel van het plantsoen is 
echter alleen een zandbed neer-
gelegd, dat niet goed begaan-
baar is voor mensen die minder 
mobiel zijn. Daarom hebben om-
wonenden meermaals geklaagd 
bij de gemeente. Er werd door de 
gemeente echter verwezen naar 
een vergelijkbaar ruiterpad bij 
het zwembad. Johan van Ikelen 
van Velsen Lokaal wil nu weten 
waarom mensen over een ruiter-
pad met mul zand moeten lopen, 
ze zijn toch geen paarden? Het 
college van B&W heeft geant-
woord dat het betreffende pad 
na verloop van tijd zal verharden 
en dan beter begaanbaar wordt, 
zoals gebeurde bij een ruiterpad 
bij het zwembad dat niet vaak 
gebruikt is. Dit pad is nu heel ge-
schikt voor wandelaars. Het col-
lege verwacht dat het pad na en-
kele maanden beter begaanbaar 
is. (Karin Dekkers)

Pad voor man 
en paard?

Velsen – De gemeente Velsen is 
in algemene zin positief over het 
voornemen van Wooncorporatie 
Kennemerhave en AWV Eigen 
Haard om te fuseren. Velsen zal 
in overleg treden met de partijen 
om de doelstellingen en ambities 
concreter uit te werken.

Fusie woning-
corporaties

IJmuiden aan Zee – De Commis-
sie Naamgeving openbare ruimte 
heeft twee nieuwe straten in het 
havengebied namen gegeven. 
Aangezien de straten in de om-
geving genoemd zijn naar vissers-
plaatsen zijn het Vlissingenstraat 
en Terneuzenstraat geworden.

Twee nieuwe 
straten in 

havengebied

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 9 juni is iedereen weer wel-
kom in het Soli-centrum aan het 
Kerkpad 83. Om 12.00 uur treden 
daar de opleidingen van de Kla-
vierschippers en Soli op. Tevens 
een speciale groep, The Dutch-
man, vijf echtparen met speciale 
liefde voor de Ierse muziek. Het 
concert is vrij toegankelijk.

Koffieconcert

Petitie voor gemeenten: 
Ieder kind in een gezin
Velsen - Op 29 mei kwamen 
een 20-tal wethouders, raads-
leden en fractievoorzitters van 
de gemeenten uit Kennemer-
land bijeen om een petitie van 
bijna 2000 handtekeningen in 
ontvangst te nemen bij OCK 
het Spalier. Deze instelling voor 
Jeugd & Opvoedhulp is name-
lijk partner van de Alliantie Kind 
in Gezin en werkt er met de an-
dere 30 partners aan dat min-
stens de helft van de kinderen 
en jongeren in tehuizen en leef-
groepen in 2020 een plek heeft 
binnen de veiligheid en gebor-
genheid van een pleeggezin of 
gezinshuis.
Momenteel wonen nog z’n 
20.000 kwetsbare kinderen in 
een tehuis. En nog steeds wor-
den de meeste kinderen, die 
niet meer bij hun eigen ouders 
kunnen wonen, geplaatst in het 
georganiseerde verband van 
leef- en behandelgroepen. Daar 
zou verandering in moeten ko-
men. Daarom hield de Alliantie 
Kind in Gezin de laatste week in 
mei een landelijke campagne 
om beslissers in de politiek en 
zorg ervan te doordringen dat 
zij inzetten op ‘inhuisplaatsing’ 
van kinderen, die niet meer bij 
hun ouders kunnen wonen.

Directeur Zorg Ton van Voor-
den hield een toespraak over 
‘Gezin, groot goed’. Een panel 
van ervaringsdeskundigen, zo-
als gezinshuisouders en pleeg-
ouders stelde zich voor en trad 
in vruchtbare dialoog met de lo-
kale politici. 
Daarna overhandigde pleegva-
der Smit namens OCK het Spa-
lier de vele verzamelde steun-
verklaringen, ondertekend door 
burgers, vrijwilligers, deskundi-
gen, beleidsmakers en beslis-
sers aan de wethouders Jeugd 
uit de hele regio. Er ligt namelijk 
een sleutelrol voor de Neder-
landse gemeenten, aangezien 
die per 1 januari 2015 verant-
woordelijk zijn voor alle vormen 
van jeugdzorg, ook voor uithuis 
geplaatste kinderen.
Ook na de petitie uitreiking kunt 
u nog steeds de steunverklaring 
tekenen. Indien u ook vindt dat 
kinderen het recht hebben om 
op te groeien in een gezin, wilt 
u dan zo vriendelijk zijn de pe-
titie te ondertekenen op http://
www.inhuisplaatsen.nu/wat-
kunt-u-doen/steunverklaring.  
Meer informatie: Walter Smits, 
manager Jongere Jeugd, tele-
foon 023-5202500 of wsmits@
ockhetspalier.nl.

Info-ochtend protheses 
onder- en badmode
Santpoort-Noord - Op het ge-
bied van borstprothese en pro-
these onder-en badmode is de 
laatste jaren veel vooruitgang 
geboekt. Nieuwe technieken en 
materialen zorgen ervoor dat de 
borstprotheses zeer natuurlijk 
ogen en aanvoelen. 
Ook de modellen zijn modischer 
geworden, zelfs Marlies Dekkers 
heeft een prothese BH in haar 
collectie.
Toch hebben veel vrouwen nog 
vragen: bijvoorbeeld welk model 
past bij mij, wat is de oplossing 
na een deel-amputatie, waarom 
speciale lingerie en badmode en 
wat vergoedt mijn verzekering?
Inloophuis Kennemerland hoopt 
u, in samenwerking met Elly 
Koelman, al 40 jaar gespeciali-
seerd in advisering op dit gebied 
en Lucette Vermeijden, huid- en 
oedeemtherapeute en specialist 
nazorg borstkanker, antwoord 
op de nodige vragen te kunnen 
geven.
Op vrijdag 21 juni is iedereen 
harte welkom op deze gratis bij-

eenkomst van 10.00 tot 12.00 
uur. Vanaf 9.30 uur staat de kof-
fie klaar. Voor aanmelding: In-
loophuis Kennemerland, Wül-
verderlaan 51, telefoon 023-
8885367, 06-34944729 of info@
inloophuiskennemerland.nl.

Nationale Straatspeel-
dag in Velserbroek

Velserbroek - Op woensdag 
12 juni wordt voor de zevende 
keer de Nationale Straatspeel-
dag Velserbroek gehouden in de 
Johanna Westerdijkstraat. Dit is 
een initiatief van Veilig Verkeer 
Nederland om aandacht te vra-
gen voor de nog steeds afne-
mende mogelijkheden van kin-
deren om buiten te spelen. Bij 
deze Straatspeeldag wordt de 
weg afgezet en organiseren 
buurtbewoners, in samenwer-
king met Buurtsport Velsen en 
Dorpsvereniging Velserbroek, 
vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur 
een zeer afwisselende sport- en 
spelletjesmiddag voor de jeugd. 
Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur is 
de straat niet toegankelijk voor 

autoverkeer.
Men kan boogschieten, wa-
terballonnen gooien, klimmen 
op een zeephelling, voetvolley-
en, spijkerslaan, hengelen, ke-
gelschieten, blikgooien, zaklo-
pen, tafeltennissen, stelten lo-
pen, sjoelen en skippyballen.  
Voor wie er dan nog energie 
over heeft is er nog een grote 
Kop van Jut van 8 meter hoog 
om op te slaan. Voor suikerspin-
nen, poffertjes en drinken wordt 
gezorgd en er zijn diverse prijs-
jes te winnen. Een strippenkaart 
voor al dit lekkers kost maar 1 
euro.
Aanmelding en informatie bij Ti-
neke Rendering, 023-5385729 
of Ad Otten, 06-11883720.
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IJmuiden aan Zee - Op 15 ju-
ni zal er op het IJmuiderstrand 
weer een schoonmaak gehou-
den worden. Ditmaal is het stuk 
strand tussen IJmuiderslag en 
Parnassia aan de beurt. Na de 
strandschoonmaak van 16 fe-
bruari besloot Simone Bon-
tenbal om ook dit stuk strand 
een opruimbeurt te geven. ,,Vo-
rige keer was het van de pier 
naar Beach Inn werken. Maar 
dit stuk is ook vervuild, het zou 
niet juist zijn om dit zo te la-
ten, waarom het ene stuk wel 
en het andere niet? Ik hoop op 
een goede opkomst, al weet 
je nooit of er weer 180 man 
sterk zal staan,’’ aldus Bon-
tenbal. ,,De dag zal om 12 uur 
beginnen, naast Beach Inn en 
er zal tot ongeveer 14.30 wor-
den opgeruimd. Het plan is 
om daarna met alle mensen te 
gaan picknicken, men neemt 
zelf wat drinken en eten mee. 
Bij goed weer willen we zelfs 
gaan barbecuen! Je moet het 
wel een beetje gezellig ma-
ken, toch?” Er zal gezorgd wor-
den voor vuilniszakken, prik-
kers, handschoenen en er rijdt 
een wagen rond om het vuil te 
verzamelen,dus geen gesleep 
met zware zakken. Wilt u mee-
helpen? Of heeft u vragen? 
Mail dan alstublieft naar hoe-
het-ookkan@live.nl.

Schoonmaak-
dag strand

60 jaar 
Culturele 

Stichting VG
Velsen - Afgelopen zaterdag 
werd een droom van Velser 
Gemeenschap werkelijkheid: 
de nieuwe website (www.vel-
sergemeenschap.nl), ontwor-
pen door KVSA, werd gelan-
ceerd. Nel Willenbroek en Wil-
lem Meesters, vertegenwoordi-
gers van het Coöperatiefonds 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken, deden dit door een knop 
op de PC-muis tijdens de fees-
telijkheden rond het 60-ja-
rig bestaan van de VG. De VG 
kreeg dit jaar de mogelijkheid 
mee te doen aan de ‘Dag van 
de Samenwerking’, georgani-
seerd door de Rabobank Vel-
sen en omstreken. Die dag was 
zeker voor de VG een groot  
succes. Door het verdubbelen 
van de eigen opbrengst kreeg 
de VG de mogelijkheid te in-
vesteren in een nieuwe websi-
te en te starten met het inzet-
ten van social media (www.fa-
cebook.com/velsergemeen-
schap). Maar niet alleen de 
VG zelf heeft er profi jt van. On-
derdeel van het project is het 
organiseren van een aantal 
workshops over social media. 
Aan deze workshops kunnen 
vertegenwoordigers van alle 
bij de VG aangesloten organi-
saties deelnemen. Binnenkort 
wordt dat gepland.

Zomerconcert Sparkle 
in de Laurentiuskerk
IJmuiden - Zanggroep Sparkle 
is een groep van 55 enthousias-
te vrouwen. Het koor staat onder 
leiding van Frank Anepool. 
Hun repertoire bestaat uit pop-
songs, evergreens en liedjes uit 
musicals. De muziekstukken zijn 
voornamelijk Engelstalige num-
mers, maar u zult ook Neder-
landstalige muziekstukken te-
genkomen. Regelmatig verzor-

gen zij optredens, zowel binnen 
als buiten de regio, zoals tijdens 
het jaarlijkse korenfestival in Pa-
radiso in Amsterdam of het ko-
renlint in Haarlem. 
Op 26 juni, om 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur, houden zij hun 
zomerconcert met het nieuwe 
repertoire in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof 30. Toegang 5. Zie ook 
www.sparklevelsen.nl.

Van Geldorp wint
weer Motorkleding Run
Santpoort-Noord - Het par-
cours van de enige hardloopwed-
strijd in motorpak ter wereld was 
zwaarder dan ooit, aldus de Sant-
poortse winnaar van dit unie-
ke evenement. Inmiddels is Mar-
cel van Geldorp een echte speci-
alist op het gebied van motorkle-
ding rennen, want de vorige edi-
tie schreef hij ook al op zijn naam. 
Zijn mening werd eigenlijk door 
iedereen gedeeld, zelfs door de 
vrouwelijke winnares Paula IJzer-
man die toch gewend is aan bij-
zonder zware hardloop evene-
menten. Zij mag zich onder an-
dere winnares noemen van de 
Mud race, maar vond toch een 
nieuwe uitdaging in de Motorkle-
ding Run. 
De wedstrijd ging van start met 
vier voorronden, waarin je je kon 
kwalifi ceren voor de fi nale. De 
winnaars van deze voorronden en 
de twee tijdsnelste plaatste zich 
voor de fi nale. Hierbij ging was 
er ook een prijs voor de mooiste 
duik in de waterbak. Deze prijs, 
beschikbaar gesteld door Sant-
poort aan Zee is in handen ge-
komen van IJmuidenaar Step-
han Ernens. De Amsterdamse Ni-
na Molenaar had als motto op-
gegeven dat ze ‘met de vlam in 
de pijp door de schapenpoep’ 
zou scheuren. Onderweg was ze 
zo afgeleid dat ze met de Bosch-
sport cheque voor de dame die 
het langst van het parcours zou 
genieten naar huis mocht gaan.

Van Geldorp nam in de fi nale 
kopstart gevolgd door de bijzon-
der sterke Rob Visser, die in de 
waterbak zijn tweede plaats prijs 
moest geven aan de Amsterdam-
se Sam Molenaar. Gebruik ma-
kend van zijn lange atletische ge-
stel zette Molenaar de achtervol-
ging in op Van Geldorp met Vis-
ser op zijn hielen. Na de waterbak 
volgde de ‘glijbaan’ en de ‘zeep-
helling’. Met z’n vieren tegelijk 
in het ‘klimrek’ en door naar het 
laatste opstakel; de motor waar 
de fi nalisten overheen sprongen 
alsof het een step was. Daarna 
de eindsprint in de Hoofdstraat, 
waar de kledingcheque’s van de 
organiserende motorzaak Vis-
ser Tweewielers werden verdeeld. 
Sam Molenaar werd tweede en 
Santpoortse Rob Visser mocht 
de derde cheque mee naar huis 
nemen. De Lunch van strandpa-
viljoen de kop van de haven in 
Zandvoort waren voor de vierde 
(Zandvoorter Stephan de Haan) 
en vijfde plaats Stephan Ernens. 
De bubbels van wijnhuis Ten Bilt 
nam Lars Stam lekker mee naar 
huis. De Nieuw Vennepse Suus 
Mesman wist het na afl oop prima 
samen te vatten; Wat een feest! 
Kort, krachtig en nat! Maar of het 
klimrek nog hoger moet is niet 
iedereen met haar eens. En zoals 
IJzerman het al zei: ,,Ik heb ont-
zettend ‘afgezien’, maar ook ont-
zettend veel plezier gehad. Wat 
een vette race!”

Luchtkwaliteit IJmond 
binnen de norm

Regio - In 2012 is in de IJmond 
een lagere concentratie fi jn stof 
gemeten dan het jaar daarvoor, 
globaal gezien is er een daling 
van 3 tot 7 microgram per m3. 
Daarmee wordt aan de normen 
voor fi jn stof voldaan. Uitzon-
dering hierop is de meetlocatie 
aan de Reijndersweg, op de-
ze onbewoonde locatie is wel 
een overschrijding is geme-
ten. De gunstige weersomstan-
digheden - minder oostenwind 
en meer neerslag - zijn een be-
langrijke oorzaak van deze da-
ling in de meetresultaten.
Dit zijn  de belangrijkste con-
clusies van het datarapport 
luchtkwaliteit regio IJmond 
over 2012. Hierin worden de 
uitkomsten van het provinciaal 
meetnet geanalyseerd. 
Naast de metingen door de 
provincie, wordt de luchtkwa-
liteit ook gemonitord door het 
Rijk. Zij doen dat op basis van 
berekeningen. De uitkomsten 
hiervan bepalen in hoever-
re er sprake is van overschrij-
ding van de Europese nor-
men. In de diverse rapporta-
ges over de luchtkwaliteit in 
de IJmond die afgelopen ja-
ren zijn verschenen, was er een 
verschil tussen de bereken-
de concentraties en de daad-
werkelijk gemeten concentra-
ties. Dat is nu opgelost. Aller-
eerst is een tweetal extra loka-
le meetstations geplaatst door 
de provincie voor het nauw-
keuriger kunnen bepalen van 
de fi jnstofbronnen in de regio. 
Daarnaast is de rekenmetho-
de van het Rijk verfi jnd. Op de-

ze manier wordt nu specifi eker 
naar de lokale situatie gekeken 
en worden berekeningen ge-
maakt op basis van  250x250 
meter, in plaatst van de gebrui-
kelijke 1.000x1.000 meter. Hier-
door ontstaat een genuanceer-
der beeld en zijn de berekende 
en de gemeten fi jnstofconcen-
traties meer met elkaar in over-
eenstemming. 
De IJmond werd gezien als 
knelpunt wat betreft de con-
centratie fi jn stof. Sinds 2009 
blijkt uit de metingen dat de 
concentratie in bewoond ge-
bied aan de normen voldoet. 
Nu ook de berekeningen en de 
metingen met elkaar overeen-
komen, vervalt juridisch gezien 
de status van knelpunt. Verde-
re verbetering blijft echter wel 
nodig. Daarom blijven diver-
se betrokken partijen (waar-
onder gemeenten, milieudienst 
IJmond, Rijk, Tata Steel, Zee-
haven IJmuiden, Havenbedrijf 
Amsterdam en de provincie) 
met elkaar de verbetering van 
de leefomgeving bespreken.
De provincie en het Rijk me-
ten al circa dertig jaar de lucht-
kwaliteit in de regio. Naast fi jn 
stof worden onder andere ook 
zwaveldioxide en koolmonoxi-
de gemeten. De concentra-
ties van deze en andere ge-
meten stoffen waren in 2012 
nagenoeg gelijk aan de con-
centraties in 2011 en volde-
den aan de norm. Meer infor-
matie en het datarapport lucht-
kwaliteit 2012 zijn te vinden op 
www.noord-holland.nl > milieu 
> luchtkwaliteit.

Expo Van Lienen bij 
Bartje Bloemendaal
Regio - De gehele maand juni is 
er werk van Hermina van Lienen 
te bezichtigen bij Bartje Bloe-
mendaal aan de Brederodelaan 
80 in Bloemendaal. 
Hermina beoefend de kunst van 
het borduren, een kunst die al 
bestaat vanaf 3000 v. Chr. Rond 
1850 kwamen er borduurmachi-
nes die plaatsmaakte voor het  
fi jne handwerk. 
Op de huishoudschool maakte 
Hermina kennis met het bordu-
ren op de ouderwetse wijze, met 
naald en garen taferelen op fi jn 
textiel neerzetten. Sindsdien cre-

eert zij met passie en liefde doe-
ken voor wandversiering of als 
gebruiksvoorwerp zoals ringkus-
sentjes voor trouwerijen. 
Dag in dag uit werkt zij aan dit 
verfi jnde monnikenwerk. Daar-
om kan je haast niet meer spre-
ken van een hobby maar van een 
levensstijl. 
Het werk is zo intensief dat som-
mige werken wel een jaar in be-
slag nemen. 
Bartje Bloemendaal is dagelijks 
geopend vanaf 10.00 uur om de-
ze oude kunst geheel vrijblijvend 
te komen bezichtigen.
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Activiteiten-
aanbod

Brede School
Velserbroek - Brede School 
Velserbroek start in juni met 
een nieuwe reeks workshops. 
Deze workshops zijn bedoeld 
voor alle basisschoolkinderen 
uit Velserbroek en vinden na 
schooltijd plaats. De activiteiten 
worden op verschillende plek-
ken in Velserbroek georgani-
seerd. Om in te schrijven voor 
de workshops en voor meer in-
formatie bezoek www.brede-
schoolvelserbroek.nl. Om in te 
schrijven voor de Hockeyschool 
bredeschool@cbdehoeksteen.
nl ter attentie van Jordy van 
Zaanen.

Regio - 2013 is het nationa-
le Jaar van de Boerderij. Hierbij 
aansluitend organiseert Stich-
ting Santpoort op zaterdag 8 ju-
ni een fietsexcursie langs de nog 
bestaande boerderijen in Sant-
poort, Driehuis en Velserbroek. 
De Velserbroekpolder hoor-
de bij Santpoort in de periode 
dat beide kernen van Santpoort 
en Driehuis nog een sterk agra-
risch karakter hadden. Verschil-
lende boerderijen bestaan al heel 
lang en hebben een interessan-
te historie. Wat de bouwwijze be-
treft, in dit deel van Zuid-Kenne-
merland zijn naast de typische 
Noord-Hollandse stolpboerde-
rij ook boerderijen met een heel 
eigen typerende bouw te vinden. 
Van na de oorlog zijn er ook de 
destijds verplicht te bouwen We-
deropbouwboerderijen te zien. 
Verder zal aan de verschillende 
soorten bedrijfsvoering aandacht 
worden besteed. De excursie, on-
der leiding van Jan Morren, duurt 
ongeveer 2,5 uur. Kosten 2 eu-
ro voor niet-donateurs. Start om 
13.00 uur bij Ruïne van Bredero-
de. Aanmelden onder vermelding 
van naam, telefoonnummer en/of 
mailadres en aantal deelnemers 
kan telefonisch op 023-5382640, 
via www.stichtingsantpoort.nl of 
stichtingsantpoort@gmail.com.

Fietsexcursie

Driehuis - Tot en met 10 juli 
exposeert Gerda Hindeloopen-
Pronk, geboren en getogen in 
IJmuiden, in woonzorgcentrum 
Huis ter Hagen in Driehuis. Na 
haar opleiding aan het kunst-
centrum en privé lessen heeft 
ze haar hobby thuis voortgezet. 
Bij voorkeur werkt Gerda met 
felle kleuren, acryl verf en gro-
te schilderdoeken. Het schilde-
ren geeft haar ontspanning en 
het doet haar goed als andere 
mensen vrolijk van haar schil-
derijen worden. De schilderij-
en zijn te koop. Een bezoek aan 
haar expositie is zeker de moei-
te waard.

Expositie in 
Huis ter Hagen

Hondenpoepproject
bij De Duinroos
Velserbroek - Op de openba-
re basisschool De Duinroos in 
Velserbroek zitten kinderen met 
betrokken ouders.
Zo ook Kirsten Wolters, moe-
der  van Daan (groep 6) en Jen-
te (groep 1-2). Zij draagt de 
school een groot hart toe en 
denkt mee.
Enige maanden geleden was 
Kirsten het zat! Grote erger-
nis over de hoeveelheid hon-
denpoep op de stoep rond-
om de school. Kinderen en ou-
ders konden niet meer met op-
geheven hoofd de school betre-
den, omdat ze moesten uitkijken 
waar ze hun voeten neer konden 
zetten. Zeker in de herfstperio-
de is het erg lastig, al die brui-
ne afgevallen bladeren waaron-
der mogelijk ook iets onaange-
naams verstopt ligt. ,,We mogen 
al blij zijn dat de kinderen er niet 
over uitglijden. 
Kirsten heeft het initiatief geno-
men voor het zogenaamde hon-
denpoepproject. Alle kinderen 
hebben naar aanleiding van een 
tekenwedstrijd een eigen stoep-
tegel ontworpen waarop heel 
duidelijk te zien is waar het pro-
bleem ‘ligt’. Natuurlijk kunnen 
we door de tegels de honden 
niet weerhouden om hun be-

hoefte te doen. ‘als je moet, dan 
moet je’, maar met deze kleur-
rijke tegels hopen we dat de 
hondenbezitters de uitwerpse-
len van hun hond meenemen in 
een zakje.”
Inmiddels is uit elke groep (er 
zijn 8 groepen op de Duinroos) 
één tekening gekozen door een 
echte jury. De juryleden wa-
ren: de heer Plessius (Gemeen-
te), Kirsten Wolters, Dale (groep 
4), Carmen (groep 7) en Gerry 
Moeke (adjunct-directeur). Vrij-
dag 31 mei zijn de winnende te-
gels bekend gemaakt door Dale 
en Carmen (juryleden) en heb-
ben de winnaars een echte oor-
konde gekregen.
Het is de bedoeling dat de be-
drukte tegels na de zomerva-
kantie officieel onthuld wor-
den. Dus schrijf vrijdagmiddag 
13 september maar alvast in 
de agenda, want het wordt een 
vrolijke onthulling, waarbij alle 
mensen én honden uit de buurt 
kunnen meegenieten.
OBS De Duinroos is een open-
bare buurtschool waar iedereen 
elkaar kent. Een school met een 
sociaal karakter waar ouders en 
kinderen met verschillende ach-
tergronden zich thuis voelen. 
Zie ook www.obsdeduinroos.nl.

Drukke dag op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Mede door het 
mooie weer was het zondag 
extra druk tijdens de schaap-
scheerdag op Zorgvrij. Niet al-
leen kon men kijken hoe de 

schapen van hun wollen jasje 
werden ontdaan, ook waren er 
allerlei creatieve activiteiten op 
het gebied van wol waar jong en 
oud aan kon meedoen.

Dreamteam Jan Campert 
is districtskampioen

Driehuis - Bij het schoolvoetbal 
zijn de jongens van de Jan Cam-
pertschool Districtskampioen 
West1 2013 geworden. 
Tegen Zeswielen uit Alkmaar 
wonnen ze in een pittige wedstrijd 
met 1-0. De tweede wedstrijd te-
gen De Spits uit Utrecht was zo 
mogelijk nog spannender dan 
de eerste, het bleef 0-0. Met vier 
punten uit twee wedstrijden, was 
de school al eens uitgeschakeld in 
vorige toernooien. Dit keer liep het 
anders: Zeswielen voldeed aan de 
sportieve plicht en hield De Spits 
keurig op 0-0. Een finale volgde 
tegen de andere poulewinnaar.
St. Maarten uit Limmen bleek de 
tegenstander in de finale. Jan 
Campert probeerde wel druk te 
zetten maar St. Maarten voetbal-
de hier onderuit, het bleef op-

nieuw 0-0. Veelzeggend was dat 
in deze 4 wedstrijden slechts één 
doelpunt viel. Een strafschoppen-
serie zou de beslissing brengen. 
Vijf spelers werden aangewezen 
en keeper Mattijn werd van in-
structies voorzien. Bij de aanwe-
zige (groot)ouders en andere ge-
zins- of familieleden gierden de 
zenuwen door de kelen, maar de 
jongens moesten koel blijven. Het 
was immers de deur naar de lan-
delijke finale in Zeist.  Het werd 
uiteindelijk, 4-3 winst voor Jan 
Campert. Spelers renden over het 
veld en vielen elkaar in de armen. 
Jan Campert is Districtskampioen 
West1,   een fantastische presta-
tie. De landelijke finale te Zeist is 
op 12 juni. Hier zullen dus de 6 
KNVB Districtskampioenen tegen 
elkaar uitkomen. 

Dekamarkt steunt
strijd tegen kanker

Santpoort-Noord - De mede-
werkers van de Dekamarkt in 
Santpoort-Noord hebben een 
speciale band met hun klanten. 
Aankomende actie bewijst dit 
maar weer al te goed. Maar liefst 
15 medewerkers en 2 klanten 
hebben namelijk besloten om als 
team mee te lopen met de Sa-
menLoop voor Hoop. En dat bui-
ten het feit dat Dekamarkt ook al 
een sponsor is van deze inzame-
lingsactie voor het KWF. 
,,We willen er alles aan doen om 
zoveel mogelijk geld op te halen 

voor deze stichting’’, aldus me-
dewerker Erik Wolf. ,,Sponsering 
is natuurlijk al super, maar nu 
kunnen we zelf ook daadwerke-
lijk wat bijdragen. Dat geeft een 
goed gevoel.’’
Al sinds 2006 wordt deze 24 uur 
durende sponsorloopactie in Ne-
derland gehouden. Vrijwilligers 
kunnen in een team er samen 
voor zorgen dat de klok rond 
word gelopen. In de loop der ja-
ren is dit fenomeen ontwikkeld 
tot een groot evenement. Zie pa-
gina elders in deze krant.



Velserbroek - Op zondag 9 juni 
vindt voor de achtste keer het As-
falttoernooi plaats. Dit is een groot 
straatvoetbal-evenement, georga-
niseerd door Buurtsport Velsen en 
het Ambulant Jongerenwerk Vel-
serbroek. Het evenement wordt 
gehouden op ’t Asfalt (Zwane-
bloemplantsoen) en is bestemd 
voor straatvoetbalteams uit Vel-
serbroek. Naast het vaste voetbal-
veld op ’t Asfalt wordt gebruik ge-
maakt van een opblaasbare boar-
ding van 10 maal 20 meter. Twee 
DJ’s zorgen voor live muziek. Het 
toernooi is ingedeeld in drie leef-
tijdsgroepen met elk een andere 
speeltijd: Van 13.00 tot 14.30 uur 
spelen de teams in de leeftijd van 
8-10 jaar oud. Van 14.30 tot 16.30 
uur zijn de teams van 11-13 jaar 
oud aan de beurt en van 16.00 tot 
17.15 uur speelt tenslotte de leef-
tijd 14 en ouder. Meer informatie: 
Ad Otten, Buurtsport Velsen, 06-
11883720 of stuur een mail naar 
buurtsport@jcdekoe.nl.

Asfalttoernooi

Boeken- & 
kunstmarkt op 
Marsmanplein
Haarlem-Noord - Op het geheel 
gerenoveerde Marsmanplein is 
zaterdag, een week na de herope-
ning met het sprankelende optre-
den van Jan Smit, alweer een  vol-
gend mooi evenement voor het 
winkelend publiek. Op zaterdag 
8 juni wordt van 10.00 tot 17.00 
uur een exclusieve boeken- en 
kunstmarkt gehouden. Antiqua-
ren uit geheel Nederland presen-
teren een grote keuze aan zeld-
zame antiquarische en bijzonde-
re tweedehands boeken van goe-
de kwaliteit. Kunstverzamelaars 
etaleren en verkopen hun mooi-
ste en meest exclusieve stukken. 
Het aanbod aan boeken en kunst 
is zeer gevarieerd en op hoog ni-
veau. Er is voor iedereen wel wat 
te vinden. Zo is er een speciale 
stand waar alle nostalgische Ver-
kadealbums, andere Plaatjesal-
bums en oude Schoolplaten zijn 
te bewonderen. Meegenomen 
verzamelwaar kan daar worden 
getaxeerd. Het is zeer de moeite 
waard om een kijkje te gaan ne-
men op deze exclusieve markt op 
het gerenoveerde Marsmanplein. 
De toegang is gratis.

Velsen-Zuid - In de nacht van 
maandag 3 op dinsdag 4 juni is 
er tussen 02.45 en 03.10 uur in-
gebroken in een auto aan de 
Krommeland. De achterklep van 
de auto is opengebroken en er 
is gereedschap uit het voertuig 
weggenomen. De politie onder-
zoekt de inbraak. Mensen die 
getuige zijn geweest of die rond 
het tijdstip van de inbraak perso-
nen in de omgeving hebben ge-
zien, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie in Vel-
sen via 0900-8844.

Auto-inbraak

Stratenzaalvoetbal
Laatste wedstrijd voor 

zaalvoetbalteam Pijlkruid
Velserbroek - Het stratenzaal-
voetbalteam Pijlkruid komt net 
niet toe aan de viering van het 
25-jarig bestaan. Welgeteld 23 
jaar heeft de straat een zaal-
voetbalteam op de been weten 
te brengen.
Gedurende al die jaren tra-
den opeenvolgende generaties 
sportieve bewoners van de Vel-
serbroekse straat Pijlkruid tij-
dens de traditionele maande-
lijkse zaalvoetbalwedstrijden 
in het plaatselijke Polderhuis 
aan tegen andere zaalvoetbal-
formaties, lees vriendenteams. 
Maar omdat het de laatste tijd 
steeds meer moeite kost een 
representatief team samen te 
stellen, heeft de leiding van Pijl-
kruid zich genoodzaakt gezien 
de zaalvoetbalactiviteiten stop 
te zetten.
De laatste lichting zaalvoetbal-
lers van Pijlkruid staat zaterdag 
15 juni rond de klok van 18.00 
uur in het Polderhuis klaar voor 
de aftrap van de afscheidswed-
strijd. Daarna, om 19.00 uur, 

weerklinkt het beginsignaal 
voor een reüniewedstrijd tussen 
twee combinatieteams van Pijl-
kruid, samengesteld uit jonge 
spelers en oudgedienden.
De 23 fantastische, sportieve ja-
ren worden na dit duel afgeslo-
ten met een gezellig samenzijn, 
dat onder meer wordt opgeluis-
terd met een koud buffet. Onge-
twijfeld zal dan ook worden te-
ruggedacht aan het moment, nu 
24 jaar geleden, dat twee spor-
tieve buurmannen (Frans Looij 
en George Kerkhoven) het ini-
tiatief namen andere bewoners 
van Pijlkruid te benaderen om 
de nieuwe Velserbroekse straat 
eens in de maand actief te ver-
tegenwoordigen als zaalvoet-
baller. 
Het plezier heeft in de ontmoe-
tingen met andere zaalvoetbal-
lers altijd voorop gestaan, maar 
aan veel moois komt nu een-
maal een eind en dat moment 
breekt voor Pijlkruid na 23 jaar 
onherroepelijk aan. Wat rest is 
omzien in weemoed. 

Dorpsmagazine NOORD 
komt er met uw hulp

Santpoort-Noord - Bewoners 
van Santpoort-Noord worden be-
trokken bij de totstandkoming 
van het nieuwe een eenmalige 
magazine de NOORD. Het wordt 
een blad waarmee de inwoners 
elkaar en hun omgeving beter le-
ren kennen. Het dorpsmagazine 
zal huis-aan-huis verspreid wor-
den.
Initiatiefnemer en bladenma-
ker Edith van Beek van nodigt 
op www.voorjebuurt.nl/project/
dorpsmagazinenoord de bewo-
ners van Santpoort-Noord, en 
mensen die elders wonen en dit 
initiatief een warm hart toe dra-
gen, uit om een steentje bij te dra-
gen. Het wordt namelijk best nog 
een uitdaging om de laatste 25 
procent van het streefbudget bin-
nen te halen. Deze crowdfunding-
actie is een creatieve manier om 
qua fi nanciën weer wat sneller 
bij de eindstreep te komen. Van 
Beek: ,,In ruil voor uw bijdrage 
kunt u een foto van uzelf (of uw 
cavia) aanleveren. Wij reserveren 
dan een plekje op een pagina met 
alle personen die dit cadeau aan 
Santpoort-Noord via www.voor-
jebuurt.nl mede mogelijk hebben 
gemaakt.’’
,,Het is een ambitieus plan’’, zegt 
Edith. ,,We gaan met goede schrij-
vers, fotografen, dichters en kun-
stenaars een kwalitatief hoog-
staand blad maken.” Sinds begin 
april zijn Jacqueline Vergnes, An-
ne-Marie Blokland en Edith zelf 
bezig met het benaderen van de 
ondernemers om te kijken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. 
Inmiddels zijn er al ruim 60 onder-

nemers die er mede voor zorgen 
dat het dorp straks op een mooie 
en complete manier ‘in woord en 
beeld gevangen gaat worden’. 
Geïnteresseerde ondernemers 
kunnen contact opnemen. Graag 
zelfs! Meer info en gegevens vindt 
u op www.dorpsmagazine.nl. Ook 
zijn tips van harte welkom!
,,We willen binnenkort de fi nan-
ciën rond hebben, zodat er alvast 
gestart kan worden met fotogra-
feren van zonnig en bloeiend bui-
tenbeeld. Het blad zal in het na-
jaar verder zijn vorm en inhoud 
gaan krijgen. We zijn ontzettend 
blij met uw bijdrage!  Het zou 
heel fi jn zijn als u uw buren, fa-
milie, vrienden en kennissen ook 
enthousiast kunt maken om een 
bijdrage te doen.” Volg dit initiatief 
ook op Facebook en op Twitter.

Toermalijn doet mee met 
SamenLoop voor Hoop

Driehuis - Basisschool de Toer-
malijn doet mee met de Samen-
loop voor Hoop. Alle kinderen  
doen mee en zijn op zoek naar 
sponsoren en dat lukt geweldig.
Sommige kinderen hebben al 
200 euro op hun blad staan. 
Daarnaast worden kaarsenzak-
ken verkocht en zijn moeders  al 
een paar avonden bezig om leu-
ke dingen te maken om te verko-

pen op de kraam. De kraam staat 
op 8 en 9 juni langs het parcours 
waar de kinderen gaan lopen.
De Samenloop voor Hoop wordt 
georganiseerd door het KWF en 
hoopt zoveel mogelijk geld in te 
zamelen om nog meer onder-
zoek te kunnen doen. Voor het 
eerst organiseren zij ook een 
kinderloop die zaterdagmiddag 
om 15.00 uur start.

Wim Gravemaker is 
kampioen schaakclub
Velserbroek - Voorzitter Wim 
Gravemaker is na 33 wedstrijden 
kampioen geworden van Groep 
2 seizoen 2012-2013 van zijn ei-
gen club, Schaakclub Santpoort. 
Wim bleef Jan Burggraaf (de 
kampioen van 2011 en 2012) net 
voor, het was tot de laatste dag 
bloedje spannend wie er kam-
pioen zou worden, Jan Burg-
graaf werd tweede en Gerard 
Swier werd derde wat goed was 
voor brons. De Pechprijs was 
voor (oud-voorzitter) Gijsbert 
de Bock die op de laatste speel-
avond verloor van Wim Dijkman, 
anders was Gijsbert derde ge-
worden.
Ozden Tuna kreeg de aanmoe-
digingsprijs voor zijn enorme 
drive, maar hij speelde net te 
weinig wedstrijden om derde te 
worden.
Outger Baron schreef de meest 
spectaculaire partij op zijn naam, 

door Stefan Fokkink met 443 
elo meer met zwart te verslaan. 
Martin Bender had net als de 
andere senioren die les hebben 
gehad van Rob de Roode veel 
profi jt gehad: hij heeft de prijs 
van het grootste talent binnen 
gehaald. Martijn de Roode had, 
met Henk niet meegerekend, 
de hoogste rating. Cees Hollaar 
won de Ratingprijs met een plus 
van 135. Ouker de Jong, Mister 
Santpoort, is al meer dan 50 jaar 
lid, hij was het meest aanwezig 
van allemaal. Piet Lanser won de 
Poedelprijs.
Volgende week begint de zo-
mercompetitie met 25 minuten 
speeltijd per persoon per par-
tij. Ook niet-leden kunnen mee-
doen. De competitie is elke dins-
dag vanaf 20.00 uur in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl.
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Unieke samenwerking 
visrestaurants IJmuiden
Velsen-Zuid - Twee van de 
beste visrestaurants uit IJmui-
den, Gerard van Es en Res-
taurant IJmond, hebben vori-
ge week gezamenlijk het buf-
fet verzorgd tijdens de huldiging 
van het vrouwenteam van Tel-
star. De Witte Leeuwinnen wer-
den onlangs kampioen van de 

BeNe League B en dat werd vo-
rige week vrijdag groots gevierd 
in het Tata Steel Stadion. Beide 
restaurants zijn lid van de busi-
nessclub van Telstar. Op de fo-
to staan Tom Huizinga (IJmond), 
Lara Seegers (Telstar) en Gideon 
Meerkerk (Van Es). (foto: Ko van 
Leeuwen)

Vader gaat duiken
IJmuiden - Op 16 juni is het 
weer vaderdag. Misschien is 
het wel leuk om vader dit jaar 
eens een totaal anders vader-
dagcadeau te geven. Bijvoor-
beeld iets spannends zoals een 
echte duik in het zwembad met 
een duikfles op zijn rug tijdens 
de DuikTeam IJmond vader-
dagduik.
Tijdens de vaderdagduik wordt 
vader ontvangen en krijgt daar 
een eigen instructeur voor de 
avond toegewezen. 
Vervolgens krijgt vader een 
korte uitleg over de gebruikte 
apparatuur, gebruikte handsig-
nalen en veiligheids procedu-
res. Daarna gaat het echt ge-
beuren en wordt vader voor-
zien van duikapparatuur en 
onder begeleiding van een in-
structeur te water gelaten. Als 
in het ondiepe gedeelte alles 
goed gaat dan mag hij naar het 
diepe gedeelte. Hier kan vader 
vrij rondzwemmen en voelen 

hoe het nu is om echt te dui-
ken. Natuurlijk kunnen moeder 
en de kinderen vanaf de kant 
kijken hoe vader het er vanaf 
brengt en bepalen of vader het 
echt leuk vindt of misschien 
wel het liefst gewoon naar huis 
zou willen. 
Tijdens de hele vaderdagduik 
wordt er boven en onderwater 
gefilmd. 
Vader is dus verplicht om tij-
dens de hele duik te blijven 
lachen en vooral niet te laten 
merken dat het toch wel een 
beetje eng is. De film is een 
week later te zien op de Duik-
Team IJmond Internetsite.
De vaderdagduik duurt een uur 
en wordt gehouden op dins-
dagavond 18 juni in zwembad 
de Heerenduinen. 
Wil je vader verrassen kijk dan 
op de website van DuikTeam 
IJmond www.dty.nl. Hier kan je 
een plaats voor de vaderdag-
duik reserveren. 

Velsen - GroenLinks Velsen 
heeft in januari een motie in-
gediend over het beperken van 
het afsteken van vuurwerk. De-
ze motie is door de raad aange-
nomen. Het college van B&W 
heeft daarom bekeken wat bin-
nen de gemeente de mogelijk-
heden zijn om met bijvoorbeeld 
een plaatselijke verordening 
meer regels te stellen. Hoewel 
veel lokale politici voorstander 
zouden zijn van een vuurwerk-
verbod tijdens de jaarwisse-
ling, ligt dat nationaal anders. 
Het kabinet is het eens met de 
meerderheid van de bevolking 
die consumentenvuurwerk toe-
staat. De Minister schreef op 8 
maart aan de Tweede Kamer 
dat hij vindt dat de jaarwisse-
ling niet goed is verlopen. Hij 
informeerde bij gemeenten 
naar hun beleid op vuurwerk-
gebied. Daaruit trok hij de con-
clusie dat gemeenten voldoen-
de ‘instrumenten’ hebben voor 
lokaal beleid om de overlast tij-
dens de jaarwisseling te beper-
ken. De meeste gemeenten zijn 
geen voorstander van het be-
perken van afsteektijden, om-
dat men dan handhavingpro-
blemen verwacht. Het idee 
van een centrale vuurwerk-
show (georganiseerd door de 
gemeente), maar zonder be-
perking voor consumenten-
vuurwerk, valt bij veel Neder-
landers in goede aarde. Men 
verwacht dat daardoor min-
der mensen zelf vuurwerk zul-
len afsteken. Dat idee kan elke 
gemeente zonder aanpassing 
van regels uitvoeren. In de ge-
meente Velsen is al een bepa-
ling in de Plaatselijke Verorde-
ning meegenomen over plaat-
sen waar geen vuurwerk mag 
worden afgestoken, dat mag 
niet op schoolpleinen en 5 me-
ter daarbuiten. Ook het carbid 
schieten is sinds 2011 verbo-
den. De evaluatie van jaarwis-
seling 2012/2013 wees op een 
vermindering van het aantal in-
cidenten. Daarom is het colle-
ge geen voorstander van ver-
dere aanpassing van de Plaat-
selijke Verordening op het ge-
bied van vuurwerk afsteken, 
behalve waar het gaat om an-
dere locaties, zoals bijvoor-
beeld in de nabijheid verzor-
gingshuizen. Maar mogelijk 
wil de gemeenteraad toch nog 
meer. (Karin Dekkers)

Vuurwerk

Velserbroek - Op 8 mei 2013 
heeft de Raad van State uit-
spraak gedaan over bezwaar te-
gen het bestemmingsplan Be-
drijventerrein Velserbroek. Het 
beroep had betrekking op de 
wijziging van de kantoorfunctie 
in onder andere een bouwmarkt.  
De Raad van State heeft de ge-
meente in haar uitspraak op alle 
punten in het gelijk gesteld. Het 
bestemmingsplan wordt op dit 
punt dus niet gewijzigd.

Bouwmarkt 
mag uitbreiden

‘Opkikkerconcerten’ 
door Klein Orkest
Regio - Zondag 30 juni 2013 
verzorgt het Klein Orkest van 
Soli een ‘opkikkerconcert’ voor 
bewoners, hun familie en ver-
zorgers in twee zorginstellin-
gen. Het doel van de concer-
ten is om de bewoners, hun fa-
milie en hun verzorgers een uur 
ontspanning aan te bieden in 
de vorm van swingende, opkik-
kerende en verkwikkende mu-
ziek om de druk van behande-
lingen, de zorg voor een familie-
lid of een cliënt tijdelijk te ver-
geten. De Latijns-Amerikaanse, 
Zuid-Amerikaanse en Europe-
se klanken geven de muziek een 
licht, vrolijk, toegankelijk en zo-
mers karakter.
Het eerste concert wordt gege-
ven van 11.00 tot 12.00 uur in de 
concertzaal van de Hartekamp 
Groep. De Cirkel 1 in Heems-
kerk. 
Het tweede concert vindt plaats 
van 15.00 tot 16.00 uur in het 
witte kerkje op het landgoed 

Duin en Bosch van Dijk en Duin, 
Oude Parklaan 111 in Castricum.
De opkikkerconcerten van het 
Klein Orkest van Soli maken 
deel uit van een project. Radio 
en regionale TV maken opna-
mes van dit bijzondere concert.
Muzikanten met B-niveau van 
andere verenigingen en muziek-
scholen worden van harte uitge-
nodigd om zich voor dit project 
in te schrijven. De deelnamekos-
ten bedragen 7,50 euro. Voor dit 
bedrag ontvangt u de bladmu-
ziek en kunt u deelnemen aan 
de repetities voorafgaand aan 
het concert.
De repetitiedagen zijn: 6, 13, 20 
en 27 juni 2013 van 19.30 tot 
22.00 uur in muziekcentrum So-
li, Kerkpad 83 te 2071 CX Sant-
poort-Noord. Ook de catering 
voor alle orkestleden is op 30 
juni volledig verzorgd. Indien 
u nog vragen heeft of zich wilt 
aanmelden, kunt u dit doen per 
e-mail: kleinorkest@soli.nl

Uitslagen Koninginnedag 
in Santpoort-Noord

Santpoort-Noord - Het be-
stuur van Oranjevereniging 
Santpoort geeft de uitslagen 
van Koninginnedag door. Van 
een wedstrijd was de uitslag 
nog niet bekend: de ballon-
nenwedstrijd. De wind was de 
deelnemers duidelijk gunstig 
gezind. 
De meeste kaartjes zijn te-
ruggevonden in de provincies 
Drenthe en Groningen. Daar-
naast is er ook een negental 
ballonnen de grens naar Duits-
land over gestoken: de verste 
tot vlak bij Bremen en Ham-
burg. Met de auto is dat res-
pectievelijk 340 en 450 km!
Meerdere mensen die de kaart 
hebben teruggestuurd heb-
ben nog een berichtje toege-
voegd. Leuk om te lezen, kijk 
hier voor op de site: www.ovsn.
nl. Daar staan alle retour geko-
men kaartjes met plaatsnaam 
op een rij.
De winnaar van de ballonnen-
wedstrijd is: Dani Eelen (als we 
de kaart goed hebben kunnen 

lezen). De ballon is gevonden 
in Tornesch, net boven Ham-
burg. De ballon van Kate Ko-
ning is gevonden in Neuend-
eich, slechts 8 kilometer meer 
naar het westen. Een eervolle 
vermelding vinden wij.
De overige winnaars van Ko-
ninginnedag 2013 op een rij:
De kleurwedstrijd: tot en met 4 
jaar: Louise te Beest (3 jaar); 5 
tot en met 7 jaar: Thijmen Dis-
selköter (7 jaar); 8 jaar en ou-
der: Jip Kuilboer (10 jaar).
De Dancebattle: 6-8 jaar: Puk 
de Wijs; 9-12 jaar: Lucie Ed-
wards en Suzanne van Klink 
(Luus en Suus); 13+: Quinten 
Blokker.
De voetbalspellen:
Penalty schieten: 4-6 jaar: Mats 
Kamphuis; 7-10 jaar: More-
no Koppes; 11-14 jaar: Enriquo 
Koppes.
Hooghouden: Enriquo Koppes 
153.
Panna: Yannick Cardozo.
Het Alternatief Dorpsspel: fa-
milie Budde. 
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Wandelen in de strijd tegen kanker
Het komende weekend is de 
KWF SamenLoop voor Hoop 
in IJmuiden. Teams wande-
len 24 uur als symbool voor 
de voortdurende strijd te-
gen kanker. Naast het wan-
delen is er veel muziek en er 
zijn leuke kraampjes. De op-
brengst van de SamenLoop 
gaat naar het KWF zodat er 
meer onderzoek naar kanker 
kan worden gedaan.

Op dit moment hebben zich 23 
teams aangemeld waaronder 
teams van de gemeente Velsen, 
de Rabobank, de Dekamarkt, di-
verse sportverenigingen en fa-
milie en vriendenteams. Teamle-

den gaan beurtelings een poos-
je meewandelen tijdens de Sa-
menLoop. Ook burgemeester 
Franc Weerwind wandelt een 
poosje mee. Zaterdagmiddag 
om 13.45 uur is de openings-
speech van wethouder Annet-
te Baerveldt. Daarna starten 
de wethouder en Mathijs Smit 
van de Rabobank de klok. Om 
14.00 uur maken de survivors de 
eerste ronde. De survivors zijn 
mensen die kanker hebben of 
hebben gehad, zij zijn eregast 
tijdens de Samenloop.
Tijdens de SamenLoop zijn veel 
gezellige kraampjes waar van 
alles te koop is en er is veel mu-
ziek. Er zijn onder andere optre-

dens van Mathijs Rumping, Len-
ny, Fullcount, Renate Rouwen 
met cast maar ook van Soli, de 
IJmuider Harmonie en er komt 
een gezellig dweilorkest. 
Om 15.00 uur is de juniorloop. 
Zo’n 100 kinderen van diverse 
basisscholen wandelen 24 mi-
nuten mee. Het thema is circus 
en er zijn leuke activiteiten voor 
kinderen zoals een clown, goo-
chelaar en er wordt geschminkt. 
Zaterdagavond om 23.00 uur is 
de kaarsenceremonie. Het par-
cours wordt verlicht door ver-
sierde kaarsenzakken. Er wordt 
twee minuten stilte gehouden 
om aan mensen te denken die 
tegen kanker vechten, de strijd 

gelukkig hebben gewonnen of 
helaas zijn overleden. De sur-
vivors maken een ereronde met 
fakkels. Het bekende Opera Fa-
milia doet de muzikale begelei-
ding. Iedereen is welkom om te 
komen kijken. Kaarsenzakken 
zijn nog steeds te koop.
Tijdens de SamenLoop is er een 
loterij met mooie prijzen die be-
schikbaar zijn gesteld door win-
keliers en bedrijven. 
Leef mee, doe mee en kom kij-
ken. De SamenLoop is van za-
terdag 14.00 uur tot zondag 
14.00uur op het veld naast de 
parkeerplaats van zwembad De 
Heerenduinen, Heerenduinweg 
6 in IJmuiden.

Auto’s kunnen het best gepar-
keerd worden op de parkeer-
plaats tegenover het Telstar-sta-
dion. Vandaar rijdt een pendel-
dienst van Connexxion naar het 
parcours van de SamenLoop 
(veld naast zwembad De Hee-
renduinen). Het terrein is op de 
fi ets goed bereikbaar.

Parkeren

Zaterdag 8 juni is om 23.00 uur 
de kaarsenceremonie waarbij 
iedereen welkom is. Het par-
cours wordt verlicht door ver-
sierde kaarsenzakken. Een sur-
vivor draagt een zelfgeschre-
ven gedicht voor en daarna is 
er twee minuten stilte. Twee mi-
nuten om te denken aan men-
sen met kanker, aan mensen 
die hebben gevochten en de 
strijd hebben gewonnen en na-
tuurlijk aan de mensen die he-
laas zijn overleden. De survivors 
maken vervolgens een ereron-
de met fakkels. Opera Fami-
lia zorgt voor de muziek tijdens 
de kaarsenceremonie. De kaar-
senzakken zijn op zaterdag tij-
dens de SamenLoop nog te 
koop.

Kaarsen-
ceremonie

Zaterdagmiddag is de juniorloop. 
Zo’n 100 kinderen van onder an-
dere basisscholen De Toerma-
lijn, De Klipper, Jan Campert en 
Hoeksteen wandelen dan 24 mi-
nuten mee. Het thema is circus 
en kinderen mogen ook verkleed 
komen. Er is een clown, goo-
chelaar en er wordt geschminkt. 
Voor de kinderen die meedoen is 
er een kleine verrassing. 

Juniorloop

Mensen die kanker hebben of 
hebben gehad zijn tijdens de 
SamenLoop  eregast. Zij strij-
den tegen kanker of hebben de 
ziekte gelukkig overwonnen. Sa-
men met het Inloophuis Kenne-
merland uit Santpoort-Noord is 
voor hen een speciaal program-
ma gemaakt. Er is een aparte 
tent voor de survivors en hun fa-
milie. De survivors openen zater-
dag om 14.00 uur de Samenloop 
door de eerste ronde te wan-
delen. Bij de kaarsenceremonie 
maken ze een ereronde met fak-
kels. Als je als survivor aanwe-
zig wilt zijn kun je je aanmelden 
bij het Inloophuis, 023-8885367 
of 06-34944729.

Survivors

Samen tegen kanker
Het komende weekend (8 en 
9 juni 2013) is de KWF Sa-
menLoop voor Hoop in IJmui-
den. Als wethouder van de ge-
meente Velsen en als lid van 
comité van aanbeveling heb 
ik het wandelevenement van-
af het prilste moment gevolgd. 
Wat begon met een mooi idee 
van Sandra Swiers (foto) leidt 
dit weekend tot een groots 
evenement met, naar verwach-
ting, een mooie opbrengst 
voor het KWF. 

Als gemeente Velsen wan-
delen we natuurlijk ook mee 
met een team van raadsleden, 
wethouders en ambtenaren. 
Ook onze eigen burgemeester 
Franc Weerwind laat zich niet 
onbetuigd. Vele teams wande-
len mee als symbool voor de 
voortdurende strijd tegen kan-
ker.

Het is goed om te zien hoe met 
veel samenwerking dit evene-

ment van de grond is geko-
men. Vrijwilligers, bedrijven, 
winkeliers, muzikanten, hore-
ca, donateurs en de gemeen-
te leveren allemaal op eigen 
wijze een vrijwillige bijdrage 
aan de SamenLoop en daar-
mee aan het bestrijden van 
kanker. De hele opbrengst van 
het wandelevenement gaat im-
mers naar het KWF zodat er 
nog meer onderzoek naar kan-
ker kan worden gedaan. 

Deze week is ook de Al-
pes d’Huzes en de Kikarun in 
Spaarnwoude. Aan deze eve-
nementen doen ook veel men-
sen uit Velsen mee.  Met el-
kaar gaan we de strijd aan te-
gen kanker. Ik wens de deel-
nemers aan de SamenLoop en 
de Kikarun veel succes en ple-
zier. Leef mee, doe mee of kom 
kijken!

Annette Baerveldt
Wethouder gemeente Velsen

Zaterdag 8 juni

13.45 uur Openingsspeech  door wethouder  
 Annette Baerveldt
14.00 uur Openingshandeling door wethouder   
  Annette Baerveldt en Mathijs Smit   
 (Rabobank Velsen en Omstreken)
14.00 uur  Openingsronde door survivors en
 aansluitend de deelnemende teams
13.30-13.45 uur IJmuider Harmonie 
14.10-14.40 uur Amusement Orkest
15.00-16.54 uur Juniorloop
 (kinderen wandelen 24 minuten mee)
15.00-15.24 uur Toermalijn
15.30-15.54 uur Jan Campert en Hoeksteen
16.00-16.24 uur Klipper en Toermalijn
16.30-16.54 uur Toermalijn
14:50-15.25 uur Wheatfi eld with Crows 
15:35-16.05 uur Yorick van Norden
15:35-16.05 uur Matthijs Rumping
 (The Voice of Holland)
16.15-16.45 uur Esther de Haas 
16.55-17.15 uur Stemmen en Snaren 
17.25-17.35 uur Rebelsen van Velsen
17.50-19.10 uur Full Count
19.20-20.30 uur The Local Boyzz
20.40-21.10 uur Lenny (The Voice of Holland)
21.20-22.00 uur Fabiana
22.25-22.45 uur Stijl Achterover
23.00 uur Kaarsenceremonie
23.00-00.00 uur Opera Familia

Zondag 9 juni 

09.50-10.20 uur Yorick van Norden
10.50-11.40 uur Renate Rouwen + Cast
11.50-12.30 uur Dweilorkest
12.30 uur Prijzentrekking loterij door Tom Huijskens  
 (Rabobank Velsen en Omstreken)
12.50-13.50 uur Soli
14.00 uur Slotronde en overhandigen cheque aan
 Joep Verboeket (KWF Kankerbestrijding)

Tussen de optredens door zorgt DJ Siebe voor muziek. Tussen 
de acts door dragen de stadsdichters Joris Brussel en Bjorn van 
Houten gedichten voor.
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Stadhuis in de steigers
IJmuiden - Zaterdag, 1 juni, 
was weer de jaarlijkse Dag van 
de Bouw die het publiek de mo-
gelijkheid bood om allerlei Ne-
derlandse bouwwerken te be-
zichtigen. Mensen konden dan 
een kijkje nemen in nieuwbouw-
bouwprojecten, maar ook in ge-
bouwen die opgeknapt worden. 
Wat dit laatste betreft gold dit 
ook voor het stadhuis van Vel-
sen, dat sinds begin maart in de 
steigers staat.
Tussen 10.00 en 16.00 uur had  
aannemer BAM de deuren dan 
ook opengezet om belangstel-
lenden de gelegenheid te geven 
zich met eigen ogen een beeld 
te vormen van de omvangrijke 
werkzaamheden. En aan belang-
stelling ontbrak het zeker niet 
want vanaf de start hadden de 
diverse rondleiders het er de he-
le dag druk mee.
De werkzaamheden betreffen 
het zogenaamde ‘gebouw B’ van 
het stadhuis. Het monumenta-
le gebouw is in 1965/1966 ge-
bouwd naar een ontwerp van ar-
chitect W.M. Dudok en met de 
naastgelegen nieuwbouw, ge-
bouw A, vormt het samen met 
gebouw B het stadhuis van Vel-
sen.
In het te renoveren gedeel-
te van het stadhuis zijn belang-
rijke gemeentelijke functies on-
dergebracht zoals de raadzaal, 
de burgerzaal, de bestuurska-
mers, de trouwzaal alsmede een 
groot aantal kantoren. Het bru-
to vloeroppervlak van gebouw B 
bedraagt in totaal dan ook circa 
8.000 m2.
Projectleider Kees Benschop be-

nadrukte tijdens de rondgang  
de omvang van de werkzaam-
heden: ,,Een tijdrovende aange-
legenheid is het verwijderen van 
asbest wat op een veilige ma-
nier moet plaatsvinden. De be-
trokken werknemers dragen be-
schermende boven- en onder-
kleding met maskers. Na twee 
uur werken worden ze afge-
lost en gaan dan onder de dou-
che. Alle gedragen kleding wordt 
na deze twee uur op een veilige 
manier afgevoerd en vernietigd. 
Maar het gehele pand wordt ook 
voorzien van een nieuwe, werk-
tuigkundige installatie waaron-
der een volledige klimaatinstal-
latie met warmte- en koude op-
wekking, glasvervanging en zol-
derisolatie Ook de elektrische in-
stallatie wordt vernieuwd waar-
onder LED-verlichting, noodver-
lichting, verlichtingsregelingen, 
datacommunicatie installatie en 
brandmeldinstallatie. En er wordt 
een warmte- en koudeopslagin-
stallatie geplaatst.’’
Al met al een enorme verbou-
wing die pas echt tot de ver-
beelding gaat spreken tijdens 
de rondgang waarbij duidelijk 
wordt dat, bij wijze van spreken, 
geen steen meer op de andere 
blijft staan. De vraag dringt zich 
hierbij op of het geplande ople-
vertijdstip, dat wil zeggen in no-
vember van dit jaar, wel haalbaar 
is. Benschop: ,,We hebben in-
middels het ergste achter de rug 
en zijn nu aan het opbouwen. In 
dit verband zie ik geen reden dat 
we van de geplande opleverter-
mijn zouden moeten afwijken.’’ 
(Joop Waijenberg)

Begraafplaatsen moeten 
kostendekkend worden
Velsen – De drie gemeentelij-
ke begraafplaatsen in Velsen, 
te weten De Biezen, de Wester-
begraafplaats en Duinhof moe-
ten eigendom blijven van de ge-
meente. Dat wil de gemeente-
raad. Daarom is in 2011 onder-
zoek gedaan naar de drie loca-
ties. Om de begraafplaatsen in 
eigendom te kunnen houden en 
beheren, wil de gemeente dat 
deze kostendekkend zijn. Daar-
om zullen de kosten voor be-

graven gefaseerd worden opge-
voerd naar een niveau dat over-
eenkomt met dat van andere 
begraafplaatsen. De gemeen-
te werkt nu aan een Beleids-
kader Begraafplaatsen, waarin 
wordt bepaald wat nodig is om 
de begraafplaatsen te beheren. 
Het gaat dan niet alleen om kos-
ten, maar ook om een kwaliteits-
slag op het gebied van onder-
houd en historisch belang. (Ka-
rin Dekkers)

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft haar rookbeleid voor het 
stadhuis en het zwembad aan-
gepast. In het oude rookbeleid uit 
2004 konden ambtenaren nog te-
recht in rookruimtes. Die worden 
in het nieuwe beleid niet meer 
aangeboden. Ambtenaren en me-
dewerkers van het zwembad mo-
gen alleen nog buiten roken, maar 
niet bij de hoofdingangen of per-
soneelsingangen. Zij moeten bo-
vendien in hun eigen tijd roken. 
Het voorstel wacht nog op een ak-
koord van de ondernemingsraad.

Ambtenaren 
moeten buiten 

roken

IJmuiden – Met een nieuwe 
aanpak gaat de gemeente Vel-
sen het havengebied opnieuw 
aanpakken. ,,Deze keer gaan wij 
met partijen als politie, Openbaar 
Ministerie, de Belastingdienst en 
juridische menskracht zorgen 
dat het havengebied wordt ge-
bruikt als bedrijventerrein en niet 
voor andere zaken’’, aldus burge-
meester Weerwind. ,,De haven 
is de motor van onze gemeente. 
Het doel is om de leefbaarheid en 
de veiligheid in de haven te maxi-
maliseren.’’ Wethouder Verka-
ik voegde daar nog aan toe: ,,We 
moeten in het havengebied de 
aderen dotteren om de economie 
aan te jagen.’’ De actie richt zich 
onder meer op illegale bouwsels 
en bewoning. Deze actie is on-
derdeel van een project om een 
kwaliteitsslag in de haven te ma-
ken. Andere onderdelen zijn het 
opknappen van de Kromhout-
straat en het opknappen van ka-
des. Met het nieuwe project is 
een bedrag van 800.000 euro ge-
moeid. (Karin Dekkers)

Vitale haven 
geen plek voor 

illegaliteit

Licht blijft aan 
op Heeren-

duinweg
Velsen – Het doven van de 
verlichting op aan groenge-
bied grenzende wegen, zoals 
de Heerenduinweg in IJmui-
den, de Bergweg, Velserender-
laan en Duin en Kruidbergerweg 
in Santpoort gaat niet door. De 
gemeente wilde de lichten doven 
vanwege energiebesparing en 
lichthinder. Voor omwonenden 
en verkeersgebruikers telde de 
veiligheid van verlichting echter 
zwaarder. Daarom heeft de ge-
meente afgezien van dit voorne-
men. De gemeente Velsen houdt 
de vinger aan de pols wat betreft 
energiebesparing en voert bij re-
novatieprojecten energiebespa-
rende maatregelen uit, zoals het 
toepassen van led-verlichting. 
(Karin Dekkers)

Film ‘A late quartet’ op
het witte doek van WT
IJmuiden - Zaterdag 8, dins-
dag 11 en woensdag 12 juni, 
20.30 uur, draait het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 de film ‘A 
late quartet’.
Peter Mitchell is de cellist van 
een wereldberoemd strijkkwar-
tet. Wanneer hij plotseling aan-
kondigt dat hij met pensioen 
gaat omdat hij de ziekte van Par-
kinson heeft, verandert hij daar-

mee de levens van de drie ande-
re musici. Onderdrukte emoties, 
concurrerende ego’s en oncon-
troleerbare passies weten daar-
bij de druk op de jarenlange sa-
menwerking nog eens op te 
voeren. In de aanloop naar hun 
25-jarige jubileumconcert lopen 
de gemoederen hoog op. Is hun 
liefde voor muziek genoeg om de 
groep bij elkaar houden?

Kwadraat 20: 
Kunstenaars exposeren
Velsen-Noord - Tijdens de Open 
Atelierroute BeverwijkaanZee op 
zondag 9 juni vindt u in de etala-
geruimte van het atelier van Saskia 
Sluiter en Jan Kroeze de tentoon-
stelling Kwadraat 20. Acht kun-
stenaars maakten voor deze mini-
tentoonstelling werk van maximaal 
20 bij 20 centimeter dat  tijdens 
de Open Atelierroute voor prij-
zen vanaf 20 euro wordt verkocht. 
Wat een kans om super betaal-

baar een foto, een schilderij, ruim-
telijk werk of een tekening aan te 
schaffen! Ook is er werk van Myra 
Huijs, Jan Kroeze en Saskia Sluiter 
te zien in de overige werkruimtes 
van het atelier. De expositie is tot 
en met 30 juni te bezoeken op Wij-
kerstraatweg 162A. 
Het atelier is op zondag 9 juni van 
10.00 tot 17.00 geopend. Zie ook 
www.saskiasluiterjankroeze.nl of 
www.kunstencultuurbeverwijk.nl.

Open dag VTV IJmond
Santpoort-Noord - Op 22 juni 
organiseert Volkstuinvereniging 
IJmond, aan het Groenelaantje 7, 
een open dag van 11.00 tot 16.00 
uur. Naast diverse kramen, met 
onder andere hete lucht motoren, 
antiek en curiosa, tuinplanten en 
Arganolie van Puur tuinen, is er 
voor de sportievelingen de moge-
lijkheid om te darten.
Voor de kinderen zijn er Oud-Hol-
landse spelletjes, sjoelen en een 
grabbelton. Er is een loterij, Rad 
van Fortuin en live muziek die 
wordt verzorgd door Guus van 
den Berghe. Voor de inwendige 
mens is er vers gerookte en ge-
bakken vis verkrijgbaar en in de 

kantine ijs, patat, snacks, drank-
jes en koffie met gebak. Om 11.30 
uur opent wethouder W. Wester-
man de nieuwe educatieve mo-
deltuin.
Tevens is er gelegenheid om van 
13.00 tot 15.00 uur een kijkje te 
nemen op het complex het Kwee-
kershof, achter Welkoop, en op 
het complex in Velsen-zuid (To-
renstraat). Iedereen is van har-
te welkom van 13.00 tot 15.00 uur.
De trekking van de Loterij, met 
als hoofdprijs een Weber buiten-
keuken, vindt plaats om 16.00 uur. 
In verband met de beperkte par-
keerruimte, vragen zij u zoveel 
mogelijk op de fiets te komen.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘a late quartet’ op 8 en 11 

en 12 juni 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Jubilea van Westerveld
Westerveld bestaat al  125 jaar als 
begraafplaats en 100 jaar als cre-
matorium. Er zijn een jubileumboek 
en -cd over uitgebracht. Op zondag 
2 juni kregen de minister-president 
Mark Rutte en burgemeester Franc 
Weerwind de eerste exemplaren uit-
gereikt.

Minister-president Mark Rutte en 
burgemeester Franc M. Weerwind van 
de gemeente Velsen namen op 2 ju-
ni 2013 in Crematorium Westerveld 
de eerste exemplaren in ontvangst van 
het boek ‘Westerveld, 125 jaar begraaf-
plaats, 100 jaar crematorium’ en de 
cd ‘Muziek in Memoriam’. Boek en cd 
werden uitgereikt door bestuursvoor-
zitter Henry Keizer van de Facultatie-

ve Groep, waartoe Westerveld behoort.

Aansluitend hierop werd in het ge-
denkpark een Concerto in Memori-
am bijgewoond. De muziek werd uit-
gevoerd door het internationaal beken-
de Westlands Mannenkoor onder lei-
ding van Hans de Wit, jong talent van 
het Koninklijk Conservatorium en de 
solisten Lilian Farahani en Rutger de 
Vries. Burgemeester Franc M. Weer-
wind van de gemeente Velsen sprak 
een indrukwekkend Woord van Troost.

Op de foto burgemeester Weerwind en 
wethouder Verkaik samen met  minis-
ter-president Rutte. (foto: De Faculta-
tieve Groep)Regionaal Economisch 

Bureau IJmond van start
Op vrijdag 31 mei hebben de drie 
betrokken wethouders van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen een sa-
menwerkingsovereenkomst on-
dertekend voor de oprichting van 
een Regionaal Economisch Bureau 
IJmond (REB).

De colleges van B&W hechten aan een 
goede regionale samenwerking en 
hebben besloten tot de oprichting van 
een Regionaal Economisch Bureau 
IJmond (REB) in de IJmond. Dit bu-
reau moet de doelmatigheid en effec-
tiviteit van het regionaal economisch, 
toeristisch en recreatief beleid ver-
groten.

In samenwerking met het bedrijfsle-
ven en de provincie Noord-Holland 
werken de gemeenten nu aan een re-
gionaal economisch gebiedsprogram-

ma waarin concrete afspraken wor-
den gemaakt over de inzet van men-
sen en middelen in de komende jaren. 
De eerste contouren van dit program-
ma zijn inmiddels besproken in het 
Regionaal Economisch Overleg, het 
economisch platform waarin overhe-
den en bedrijfsleven samenwerken. 
In juli wordt naar verwachting het 
programma definitief gemaakt.

Het Regionaal Economisch Bureau 
is de opvolger van het Regionaal Eco-
nomisch Stimuleringsprogramma 
IJmondVeelzijdig, dat per 1 januari  
2012 is beëindigd. 

Op de foto vanaf links de betrokken 
wethouders Arjen Verkaik (Velsen), 
Ellen van Tongeren (Heemskerk) en 
Frans Koster (Beverwijk). (foto: ge-
meente Velsen)

Bordjes fietsroute 
Cornelis Vreeswijk
Wat waren belangrijke plekken in 
het leven van Cornelis Vreeswijk? 
Nu kun je er langsfietsen in Vel-
sen.

Afgelopen zondag was het Corne-
lis Vreeswijk Genootschap te gast 
in Velsen. Na een ontvangst in de 
Stadsschouwburg fietsten zij de rou-
te die langs verschillende bijzonde-
re plekken uit het leven van Cornelis 
Vreeswijk loopt. 

Elke locatie op die route is tegen-
woordig voorzien van een genum-
merd bordje. De nummers verwijzen 
naar de routebeschrijving, die is te 
downloaden via www.ijmuidenaan-
zee.nl.
 
De afsluiting op 2 juni was in strand-
paviljoen Zuidpier waar de zus van 
Cornelis, Tonny Vreeswijk, voor mu-
ziek zorgde.

50 gratis bidons te halen
Op donderdag 13 juni 2013 opent 
wethouder Ronald Vennik het eer-
ste kraanwatertappunt in Velsen op 
Plein 1945.  Het is een initiatief van 
de gemeente Velsen samen met wa-
terleidingbedrijf PWN. Het tweede 
tappunt in Velsen komt bij de IJmui-
derslag.

Om 14.30 uur nemen wethouder Ro-
nald Vennik en Harry Buyten van 
PWN de tap officieel in gebruik. Van-
af dat moment kunnen alle inwoners 
en bezoekers van de gemeente Velsen 
gratis hun waterflesje vullen. De eer-
ste 50 watertappers krijgen een bidon 
aangeboden door PWN. Iedereen is 
van harte welkom om aanwezig te zijn 
bij de opening.

Het drinken van kraanwater is gezond. 
Daarnaast stimuleren de gemeen-

te en PWN met een watertappunt het 
navullen van bidons of flesjes. Dat is 
goed voor het milieu; er hoeven min-
der flesjes te worden gekocht, wat tot 
minder afval leidt. Dagelijks gooien we 
in Nederland 500.000 plastic flesjes 
weg, terwijl het kraanwater in Neder-
land tot het beste van Europa behoort. 
Met het kraanwatertappunt laat de ge-
meente zien dat ze een bijdrage levert 
aan een beter milieu. In steeds meer 
steden komen openbare watertap-
punten. De gemeente Velsen sluit daar 
graag bij aan. De plaatsing van het tap-
punt past ook goed bij het duurzaam-
heidsprogramma ‘Stad van Zon, Zee en 
Wind’ van Velsen. Het kraanwatertap-
punt staat van ongeveer maart tot en 
met november in de openbare ruimte. 
In de vorstperiode haalt PWN het tap-
punt weg, controleert het en slaat het 
op tot de volgende lente.
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Damherten in Velsen
De damherten in de gemeente 
zijn een bron van overlast gewor-
den. Samen met andere partners 
werkt Velsen aan een oplossing. 
Wie overlast heeft van damherten 
of ze buiten het duingebied ziet, 
kan dit melden bij de politie.

Sinds 2011 is gemeente Velsen be-
zig om een oplossing te vinden voor 
de overlast die de damherten veroor-
zaken. Daarin trekt Velsen op met 
de provincie Noord-Holland en Na-
tuurmonumenten.

De rechter heeft op 29 april jl. be-
sloten dat alle damherten buiten het 
duingebied van Kennemerland mo-
gen worden afgeschoten. Dit bete-

kent dat wie een damhert signaleert 
(in goede gezondheid of gewond) of 
er overlast van ondervindt, contact 
moet opnemen met een team van de 
politie dat hier speciaal voor is opge-
leid. Het algemene nummer van de 
politie staat daarvoor open: 0900-
8844.

Veel herten bevinden zich op de 
openbare weg en brengen soms de 
veiligheid van bewoners in gevaar. 
De afdeling Beheer Openbare Ruim-
te van de gemeente heeft op een 
kaart inzichtelijk gemaakt waar de 
populaties zich in 2012 bevonden. 
De kaart en meldingswijze staan op 
www.velsen.nl > zoekwoord ‘dam-
herten’. 

Antidiscriminatiebeleid
Een melding of klacht over discri-
minatie kan worden genoteerd op 
een formulier dat te krijgen is bij 
het Klant Contact Centrum in het 
stadhuis en via het Digitale Loket 
van de site van Velsen. Op de si-
te van het Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland in Haarlem 
is het ook te downloaden. Want 
discrimineren mag niet.

“Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen ge-
lijk behandeld. Discriminatie we-
gens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of 
op welke grond dan ook, is niet toe-
gestaan”- zo luidt artikel 1 van de 
Nederlandse Grondwet. 

De gemeenteraad van Velsen heeft 
op 22 november 2012 het lokale an-
tidiscriminatiebeleid 2012 vastge-
legd in een gelijknamige nota. Daar-
in staat ook een aantal maatrege-
len tegen discriminatie. Eén daar-
van is de oproep aan sportverenigin-
gen om een gedragscode op te stel-

len waarin discriminatie wordt ver-
boden en het mogelijk wordt om een 
klacht in te dienen bij een vertrou-
wenspersoon. Een andere maatregel 
is dat het Bureau Discriminatieza-
ken Kennemerland gastlessen geeft 
op scholen.

Een melding of klacht over discri-
minatie doorgeven kan in Velsen op 
verschillende manieren. Via www.
Velsen.nl onder ‘contact’, bovenaan 
de homepage. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis is een for-
mulier te krijgen, waarop burgers 
een melding of een klacht kunnen 
schrijven. Dit formulier moeten ze 
sturen naar het Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haar-
lem. De contactgegevens van dit bu-
reau staan op het Digitale Loket van 
de website van de gemeente (zoek-
term ‘discriminatie’).

Het Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerlandis gevestigd aan de 
Lange Herenvest 122, 2011 BX in  
Haarlem, telefoon 023-5315842.

10 jaar De Heerenduinen
Het is dit jaar feest bij zwembad 
De Heerenduinen. Het zwembad 
bestaat op 23 augustus tien jaar. 
Het hele jaar vinden er allerlei 
feestelijke activiteiten plaats.

In 2013 wordt iedere 22.500e  bezoe-
ker in het zonnetje gezet. In mei was 
dat Karien Zuidam. Zij is kaderlid 
van de Watervrienden IJmuiden en 
was onder andere teamcaptain van 
het team (grote team) van de Water-
vrienden dat met de zwemmarathon 
heeft meegedaan. Mevrouw Zuidam 
gaat de taart delen met haar mede-

kaderleden na afloop van hun zwem-
avond.

Vrijdag 31 mei was de opening van 
het zomerseizoen met een beachpar-
ty. Ruim 450 kinderen vermaakten 
zich met beachvolley, een survival-
baan in het buitenbad en verschillen-
de activiteiten in het recreatiebad. 

Wie op de hoogte wil blijven van al-
le activiteiten kan het beste de site 
www.zwembadvelsen.nl en deze In-
fopagina in de gaten houden. (foto: 
gemeente Velsen)

Voorlichtingsbijeenkomst
Hoe kun je inbraak voorkomen? 
Waarom moet je altijd aangifte 
doen? Dat is te horen op de voor-
lichtingsavond in Santpoort-Zuid 
op 10 juni. Meld u aan!

De vakantieperiode is voor veel men-
sen een fijne tijd. Helaas slaan dan 
ook inbrekers vaak hun slag. Ge-
meente Velsen en de politie spannen 
zich in om woninginbraken te voor-
komen en inbrekers op te sporen. 
Hoe meer mensen daaraan meewer-
ken, hoe beter het is, en hoe veiliger 
de wijk wordt.

Het wijkteam van Santpoort organi-
seert een voorlichtingsavond over de 
preventie van  woninginbraken voor 

de bewoners uit Santpoort-Zuid. U 
krijgt te horen hoe belangrijk het is 
om een inbraak(poging) te melden bij 
de politie en hoe u dat het beste kunt 
doen. Verder komt er een ex-inbreker 
aan het woord, die vanuit zijn ‘vak-
kennis’ tips geeft over de beveiliging 
van uw woning. Na afloop is er gele-
genheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst is op maandag 10 juni 
in ’t Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 in Santpoort-Zuid, 
van 20.00 tot 22.00 uur. Vriendelijk 
verzoek om u aan te melden. Dat kan 
bij Sandra Blesing van Woningbedrijf 
Velsen op tel.nr 0255-566583 of via e-
mail aan s.blesing@wbvelsen.nl.

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen kan 
deze vraag met ‘ja’ beantwoor-
den. Want overal in Nederland zet-
ten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze 
voor! Dat kan tot 15 augustus 2013.

Wie zich jarenlang op bijzondere wij-
ze inzet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen. Denk aan vrij-
willigers die actief zijn in bijvoor-
beeld 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 hele samen-
leving wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 

contact op met het gemeentehuis in 
de woonplaats van de kandidaat. De 
ambtenaar die daar de lintjes behan-
delt, kan beoordelen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 
hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel. 
Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Daarom 
moeten voordrachten vóór 15 augus-
tus a.s. worden ingestuurd.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken via tel. 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis 
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvra-
gen. Hierin staat alles wat u moet we-
ten over de aanvraag van een Konink-
lijke Onderscheiding. Meer informa-
tie ook op www.velsen.nl.
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25 juni Kennemer Theater

Informatie luchtkwaliteit
Alles wat u over fijn stof in de 
IJmond wilt weten, komt aan de or-
de op de informatieavond op 25 ju-
ni in het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Vooraf kunt u al vragen in-
sturen.

Wat doet fijn stof met de gezondheid? 
Welke andere stoffen nog meer? Wat 
hebben de gemeenten in de IJmond 
gezamenlijk gedaan aan de luchtkwali-
teit? Deze en allerlei andere belangrij-
ke zaken over luchtkwaliteit komen op 
dinsdag 25 juni in het Kennemer The-
ater aan de orde. 

De provincie meet de luchtkwaliteit in 
de IJmond continu. Ieder jaar worden 
de meetresultaten geanalyseerd en ge-
publiceerd in het zogenaamde data-
rapport Luchtkwaliteit. De provincie 
heeft in de laatste week van mei het 
rapport met de resultaten van 2012 be-
kendgemaakt. In 2012 is in de IJmond 
een lagere concentratie fijn stof geme-
ten dan het jaar daarvoor; globaal is er 

een daling van 3 tot 7 microgram per 
m3. Daarmee wordt aan de normen 
voor fijn stof voldaan. Het weer – met 
minder oostenwind en meer neerslag 
– is een belangrijke oorzaak van deze 
daling in de meetresultaten.

Om de inwoners te informeren over 
het thema luchtkwaliteit organiseren 
de vier IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen samen 
een bijeenkomst op dinsdag 25 juni 
2013 in het Kennemer Theater. Ieder-
een is van harte welkom vanaf 19.00 
uur. Het programma begint om 19.30 
uur en duurt uiterlijk tot 22.30 uur.

Heeft u nu al een vraag over de lucht-
kwaliteit in de IJmond dan kunt u die 
vooraf aan ons toesturen. Dan kun-
nen we de informatie voor die avond 
daarop afstemmen. Stuur uw mail via 
www.milieudienst-ijmond.nl/lucht-
kwaliteit. Uiteraard kunt u op de avond 
zelf ook vragen stellen. Aanmelden is 
niet nodig. (foto: gemeente Velsen)

Platform buurtinitiatieven
Heeft u een idee voor uw buurt? 
Maak dan gebruik van Verbeter-
debuurt.nl – dan kunnen buurt-
genoten erop stemmen, het idee 
verbeteren en helpen realiseren. 
De site is ook voor meldingen 
over de openbare ruimte.

De gemeente Velsen werkt met het 
online platform Verbeterdebuurt.nl. 
Via de website of mobiele app is het 
heel makkelijk om een idee over de 
buurt op de kaart te zetten en te de-
len met anderen. Het is dé plek om 
ideeën te lanceren die de buurt nog 
beter of leuker maken. Het is een di-
gitaal kanaal voor bewonersinitia-
tieven en om inspiratie op te doen. 

Als meer dan tien mensen op een ini-
tiatief gestemd hebben, gaat het door 
naar de wijkteams van de gemeente 
Velsen. Zo krijgen naast de buurtbe-
woners ook bijvoorbeeld bedrijven, 

woningcorporaties en de gemeen-
te de kans om het idee op hun eigen 
manier te ondersteunen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld weer anderen mobili-
seren, een financieel steuntje in de 
rug geven of er bij toekomstplannen 
rekening mee houden. Verbeterde-
buurt.nl is ook bereikbaar via ande-
re websites zoals die van woningcor-
poraties, stichting Welzijn Velsen en 
wijkplatformsvelsen.nl.

Op Verbeterdebuurt.nl kunnen ook 
meldingen over de openbare ruim-
te worden gedaan. Dat kan trouwens 
ook via velsen.nl of via apps van 
‘MakkelijkMelden’ en ‘BuitenBeter’. 
Al deze meldingen komen bij de ge-
meente terecht en worden vervol-
gens zo snel mogelijk afgehandeld. 

Meer informatie op www.verbeter-
debuurt.nl of download de app via 
http://app.lk/verbeterdebuurt.

Vijfde fase reconstructie
Planetenweg IJmuiden
Het werk aan de Planetenweg 
gaat voort. De vijfde fase gaat op 
7 juni van start, terwijl eerdere fa-
ses worden afgerond. Hieronder 
de stand van zaken.

Begin 2013 zijn de werkzaamheden 
gestart voor de reconstructie van 
de Planetenweg in IJmuiden. Op 
vrijdag 7 juni start de volgende fa-
se hiervan. In deze vijfde fase wordt 
gewerkt vanaf de Eenhoornstraat / 
hoek Pleiadenplantsoen tot de Pla-
netenweg / hoek Bellatrixstraat. De-
ze werkzaamheden duren tot vrijdag 
19 juli. Intussen worden de fases 3 en 
4 afgerond. Deze zijn op 14 juni klaar. 

De route van het inkomende ver-
keer vanaf de Planetenweg / Lan-
ge Nieuwstraat richting Zeewijk 

blijft hetzelfde. Het uitgaand ver-
keer (verkeer vanaf Zeewijk richting 
het centrum) wordt gefaseerd afge-
sloten. Zo wordt het uitgaande ver-
keer richting Amsterdam, Alkmaar 
en Haarlem omgeleid via de Dokweg. 
Het verkeer richting het centrum 
wordt omgeleid via de Orionweg, 
Linneausstraat, Planetenweg, Lange 
Nieuwstraat en via de Planetenweg 
en de Heerenduinweg. De omleiding 
wordt met borden aangegeven. De 
bussen die uit Zeewijk richting cen-
trum rijden worden omgeleid via de 
Orionweg, Linneausstraat, Plane-
tenweg en Lange Nieuwstraat

Meer informatie op www.velsen.nl 
> Bestuur-Organisatie > Projecten > 
Planetenweg-IJmuiden

Een impressie van de werkzaamheden in het stadhuis aan Plein 1945. Van 
links naar echts de Burgerzaal, de kamer van een van de wethouders en de 
Raadzaal. (foto’s: gemeente Velsen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt 
u mee informatie over vergunningen, burgerza-
ken, buurtbemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruimte, socia-
le 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 donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsver-
gunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 
afspraak maken met één van vakspecialisten via 14 
0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 tot 

17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klach-
ten over discriminatie. Bij het Klant Contact Cen-
trum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen 
waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit for-
mulier kunt u sturen naar Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 
www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
mei 2013 tot en met 31 mei 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden 
Kromhoutstraat 54, plaatsen twee ga-
rageboxen (28/05/2013) w13.000196;
Loggerstraat 100, veranderen bedrijfs-
gebouw (30/05/2013) w13.000201;
Dennekoplaan 59, plaatsen dak-
kapel (achtergevel) (30/05/2013) 
w13.000199;

IJmuiderstraatweg 46, terugsnoeien 1 
boom (31/05/2013) w13.000200.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord/Santpoort-Zuid
Velserenderlaan, Hoofdstraat, Broek-
bergenlaan, Middenduinerweg, wij-
zigen bestemming (weilanden) tij-
dens Dorpsfeest Santpoort 2013 
(28/05/2013) w13.000190;
Roos en Beeklaan 89, maken con-
structieve doorbraak (27/05/2013) 
w13.000189.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloembocht 174, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (28/05/2013) 
w13.000197;
Wagenmakerstraat 21, plaatsen 
4 opslagcontainers (28/05/2013) 
w13.000191.

Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen 2 tenten 
(30/05/2013) w13.000198.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-

stand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken: Velserbroek, Klipper 
5, legaliseren berging, (07/04/2013) 
w13.000134.

Tacitustunneltje
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 21 mei 2013 besloten om de 
naam Tacitustunneltje vast te stel-
len voor de openbare ruimte type 
kunstwerk dat de Oostlaan in Vel-
serbroek verbindt met de Ooster-
broekerweg in Velsen-Zuid., con-
form de bij het besluit behoren-
de kaart. Als toelichting een on-
derbord met opschrift ‘Romeinse 
geschiedschrijver (56 – 117 n.Chr.) 
Heeft in de Annales de geschiede-
nis beschreven over de periode van 
14 – 68 n.Chr. De Annales is de eni-
ge geschreven bron waarin Flevum 
(Velsen) vermeld wordt.’ onder het 
naambord toe te voegen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 

de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Informa-
tiemanagement van de gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij de re-
ceptiebalie, of via telefoonnummer 
0255 567352..

Arbeidsvoorwaarden
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 14 mei 2013 be-
sloten voor medewerkers van de 
gemeente Velsen de Collectie-
ve Arbeidsvoorwaardenregeling 
/ Velsense Arbeidsvoorwaarden-
regeling (CAR/VAR) vast te stel-
len. Dit is de CAO voor de mede-
werkers van de gemeente Velsen. 

Hier staan onder andere regels in 
met betrekking tot aanstelling en 
ontslag, salaris en vakantieaan-
spraken.

Het besluit treedt in werking op de 
dag na officiële bekendmaking en 
ligt voor iedereen kosteloos ter inza-
ge bij de afdeling Human Resources 
van de gemeente Velsen.
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Raadsplein 13 juni 2013
Op 13 juni 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
19.30-21.00    Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)

Ruimte 2
19.30-21.00  Bestemmingsplan Havengebied 

Ruimte 3
19.30-21.00  Bestemmingsplan IJmuiden-West 

Ruimte 4
21.30-23.00 Visie Noordzeekanaalgebied  

Ruimte 5
21.30-23.00 Bestuursrapportage 1e Kwartaal 2013 

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 12 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of 
via email: griffier@velsen.nl 

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 door-
gestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl.

Een samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de ver-
gadering op Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. Burgemeester 
en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Loggerstraat 21, plaatsen 2 units (tij-
delijk) (27/05/2013) w13.000127;
Andromedastraat 25, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(04/06/2013) 

w13.000164.

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 
47, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(04/06/2013) w13.000166.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Krommeweid 18, vestigen nagelsa-
lon in kamer woning (03/06/2013) 
w13.000138.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord

Geen mededelingen

Driehuis
Bosboom Toussaintlaan 34, vergro-
ten woning met erker (voorgevel)
(28/05/2013) w13.000121

Evenementen art. 2:17 APV 
7 juni 2013, Club Beeckestijn, Land-
goed Beeckestijn, Kweeckesteins-
weg te Velsen-Zuid (05/06/2013) 
u13.004464;
8 juni 2013, Beeckestijnpop, Land-
goed Beeckestijn, Kweeckesteins-
weg te Velsen-Zuid (05/06/2013) 
u13.004572.
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