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Surfinia in hangpot
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Gezocht:
Ondernemende
jongeren met een
eigen mening.

Kijk elders in deze krant.

Potmaat 23 cm
Per stuk van 7,99

voor 5,99

KOELKastEn
v.a. e 199,LCD-tV’s
v.a. e 299,wasautOmatEn
v.a. e 299,Deze week scherpe aanbiedingen!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
tel.: 0255 - 515 726

Velsen-Zuid - Afgelopen zondag vond voor de negende
keer de Run for KiKa plaats
in Recreatiegebied Spaarnwoude.
Dankzij alle betrokkenen én
hoofdsponsor MSD werd het
populaire sportevenement een
groot succes. Een kleine 3.000
hardlopers, wandelaars en vrijwilligers brachten maar liefst

103.398 euro bijeen voor Stichting Kinderen Kankervrij.
Deelnemers konden kiezen uit
5 of 10 kilometer hardlopen of 10
kilometer wandelen. Voor kinderen was er een KidsRun van 1 kilometer. KiKa zamelt geld in voor
wetenschappelijk
onderzoek
naar betere behandelmethoden
voor kinderen met kanker. Naast
de sportieve onderdelen was er
ook voor bezoekers en sponsors

Club Beeckestijn celebrates

van alles te doen. Er was een geweldig optreden van Mick Harren. Daarnaast deden de bekende basketballer Tyrone (‘Tree’)
Marionaux en Hakim van Sesamstraat mee met de KidsRun.
Deelneemster Lonneke (6) vond
de KidsRun een makkie: ,,Ik vind
het niet leuk als andere kinderen
zo ziek zijn. Ik ben heel gezond
en kan heel hard lopen.’’ Zie ook
www.runforkika.nl.

Vrijdag 15 juni
Landgoed Beeckestijn, rijksweg Velsen-Zuid

Haring met gouden randje
IJmuiden - Ondanks de economische tegenwind hebben
tientallen ondernemers vorige week diep in de buidel getast bij de veiling van het tweede vaatje Hollandse Nieuwe in
Restaurant IJmond. De vertegenwoordigers van Stichting
Metakids, dat zich inzet voor
kinderen met een stofwisselingsziekte, gingen naar huis
met een cheque van 27.801,75
euro.
Het tweede vaatje haring werd
aan land gebracht door de bemanning van de Wiron 5 van de
firma Jaczon, een dochteronderneming van Rederij Cornelis Vrolijk. De Hollandse Nieuwe werd
in de Haringhaven door Carolien
Vrolijk overhandigd aan voormalig judokampioen Dennis van der
Geest. Hij is ambassadeur van
Stichting Metakids. Vervolgens
ging het per tuktuk van Van der
Valk Taxiservice naar Restaurant
IJmond, waar de judoka en de
andere vertegenwoordigers van
Metakids welkom werden geheten door Mieke de Jong, die dit

jaar de veiling volgens Amerikaans systeem leidde. Zij werd
ondersteund door Brenda Wenning en Edwin Mascini van Roeda Mascini Smit Notarissen. Restaurant IJmond zorgde traditiegetrouw voor voldoende hapjes en
drankjes.
Directeur Suzette Wyers van
Stichting Metakids was zeer con-

tent met de cheque die zij na de
veiling in ontvangst mocht nemen. ,,Het is een prachtig bedrag.
We zijn allemaal ontzettend blij en
heel erg trots dat jullie dit met elkaar voor Metakids hebben willen
doen. Het geld wordt zorgvuldig
besteed aan belangrijk onderzoek
naar stofwisselingsziekten bij kinderen.’’ Zie ook www.metakids.nl

Cavia’s zoeken baasjes
IJmuiden - In Caviaopvang The
Guinea Pig Inn zitten vele cavia’s
te wachten op nieuwe baasjes.
Hier worden cavia’s opgevangen
van mensen die om verschillende redenen niet meer voor hun
cavia kunnen zorgen. In de vakantietijd is het er altijd drukker.
De vrijwillige medewerkers beoordelen de gezondheid van de

opgevangen cavia’s en halen er
eventueel de dierenarts bij als
dat nodig is. Daarna worden
nieuwe baasjes gezocht voor deze dieren, die toch het liefst een
eigen thuis hebben.
Bent u op zoek naar een leuke
cavia? Kijk dan eens op de website www.everyoneweb.com/guineapiginn of bel 0255-754086.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

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

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Copenhagen Gold kwasten cadeau

Voordeelactie bij
B&E IJzerhandel
Santpoort-Noord - Ooit zijn
Ronald Bruin en Michel Eeken samen begonnen bij een
ijzerhandel in Heemstede.
Toen in 1997 een pand vrijkwam aan de Hagelingerweg
in Santpoort-Noord, hoefden
de twee vrienden niet lang na
te denken. Inmiddels bestaat
hun zaak B&E IJzerhandel alweer bijna 15 jaar.
B&E is totaalleverancier van
ijzerwaren, gereedschappen en
inbraakveiligheid. Voor zowel
professionals als particulieren.
Daarnaast zijn ze ook speciaalzaak in verf en hebben ze alle
verfbenodigdheden in huis, zoals kwasten, rollers en schuurpapier. Als u op zoek bent naar
advies over welke verf het meest
geschikt is voor welke ondergrond of als u zich afvraagt welke kwast of verfroller het meest
geschikt is om de verf aan te
brengen, helpen de medewerkers van B&E u graag verder.
Sinds 2007 is B&E bovendien hét

adres voor het mengen van alle
soorten verf, zowel doe-het-zelf
verf als professionele verf. Reden
om ook deze dienst aan te bieden was dat het zeer regelmatig voorkwam dat klanten de gewenste kleur niet binnen de bestaande collecties van Sigma en
Histor konden vinden. Nu is dat
in een handomdraai wel mogelijk. De professionele verfmachines mengen uw verf in de gewenste kleur, terwijl u wacht. Wel
zo handig als u net op zoek bent
naar die ene kleur!
Omdat B&E zich deze zomer
graag van haar beste kant laat
zien, ontvangt iedereen bij aankoop van een blik Sigma verf,
Copenhagen Gold kwasten ter
waarde van 12,50 euro cadeau.
Deze kwast is speciaal geschikt
voor het schilderen van oppervlakken waarbij nauwkeurigheid
een vereiste is. De actie loopt tot
en met 31 juli 2012. Voor meer
informatie over de producten en
diensten van B&E IJzerhandel
kunt u bellen naar 023-5371700.

Funk, soul en R&B
tijdens Club Beeckestijn
Velsen-Zuid - Wie van zwarte soul, R&B en funk houdt, kan
vrijdagavond 15 juni zijn of haar
lol op tijdens het spektakel: Club
Beeckestijn celebrates Stax op
het Beeckestijnpopterrein.
Op het zogenaamde Oxypodium
op het Engelse veld speelt een
grote groep artiesten bestaande
uit zowel professionele als (regionale) amateurmuzikanten in
een ruim 2,5 uur durende wervelende show de sterren van de
hemel.
Het platenlabel STAX records,
opgericht in 1957, heeft artiesten
voortgebracht als Isaac Hayes,
Otis Redding, Rufus en Carla
Thomas, The Staple Singers, Wilson Picket, Sam & Dave, Johhnie
Taylor, Albert King en Booker T
& the MG’s. Tijd voor Club Beeckestijn om dit label te eren.

Club Beeckestijn wist vorig jaar
de Oxytent al op zijn kop te krijgen tijdens het concert waar The
Last Waltz van The Band nagespeeld werd. Dit jaar is het dus
tijd voor Stax en Wattstax, het
zwarte Woodstock.
Op de site www.beeckestijnpop.
nl is alle informatie omtrent het
concert terug te vinden.
Kaarten voor de voorstelling zijn
te krijgen via de ticketschop van
Club Beeckestijn en kosten
15 euro inclusief servicekosten. De deur gaat open om 18.30
uur, aanvang: 19.00 uur, einde:
22.00 uur. Zaterdag 16 juni is het
dan tijd voor het jaarlijkse gratis
Beeckestijnpopfestival waar op
drie podia een keur aan binnenen buitenlandse muzikanten zal
optreden. Een vol muziekweekend dus!

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Zeewijk,
Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

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

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

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

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

Slapen
onder viersterrenhemel

Meer films, meer horeca
IJmuiden – Het Witte Theater
moet ernstig bezuinigen. De gemeentelijke subsidie van 280.000
euro per jaar gaat na de zomer
van 2013 stoppen. Dat noopt tot
nieuw beleid, wil het Witte Theater deze bezuinigingen overleven.
Het nieuwe businessplan 2012 tot
2015 kreeg daarom de titel ‘Witte
Theater 2.0 Creatief Ondernemerschap’. De peilers van het nieuwe beleid zijn: efficiency, onder
meer door intensieve samenwerking met Bibliotheek Velsen en
meer inkomsten door uitbreiding
van de horeca en het programma,
zoals films.
Wel is het businessplan gebaseerd op een gemeentelijke
structurele subsidie van 135.000
euro per jaar. Het bestuur van het
Witte Theater vraagt deze subsidie omdat zij een maatschappelijke platformfunctie hebben voor
lokale amateurverenigingen en
scholen. Die platformfunctie zal
zelfs nog groter worden door de
nieuwe samenwerking met Bibliotheek Velsen op het gebied van
kunst en cultuur. Uiteindelijk zal
die samenwerking kunnen resulteren in een gezamenlijke directie. Ook de samenwerking met
de Velser Gemeenschap, Stadsschouwburg en Kunstencentrum
wordt uitgebreid. Nu al zijn er
jaarlijks zo’n 100 voorstellingen in
het Witte Theater van scholen en
amatereurverenigingen die niet
kostendekkend zijn, maar wel van
maatschappelijk en educatief belang zijn.

Het Witte Theater is een zeer flexibel theater, met mogelijkheden
voor film en theater, twee (pop)
podia en een eigen zelfstandig
horecadeel. Afgelopen jaren is
gespaard voor een digitale filminrichting, die veel mankracht gaat
schelen. Daardoor is het gemakkelijker geworden om het filmaanbod te vergroten. Het aanbod
wordt tegelijkertijd wat commerciëler, dus niet alleen Filmhuisfilms maar ook films gericht op
een groter publiek. In het businessplan is dit een van de peilers: op meer dagen en tijdstippen
films bieden, bijvoorbeeld ook
overdag. Ook het theateraanbod
zal toenemen, als aanvulling op
het programma in Stadsschouwburg Velsen. Tenslotte denkt met
met het uitbreiden van de horeca in het Witte Theater meer inkomsten te genereren en tegelijkertijd meer publiek voor voorstellingen en concerten/jamsessies te trekken. Er wordt gedacht
aan een bar/bistro met een kleine kaart die ook buiten voorstellingen om open is.
Het Witte Theater heeft inderdaad
een creatief businessplan geschreven, dat echter nog steeds
sterk afhankelijk is van een gemeentelijke subsidie. De gemeenteraad heeft het college van B&W
de opdracht meegegeven te zoeken naar een oplossing waardoor
het Witte Theater kan blijven bestaan. Met dit prachtige businessplan in de hand zou dat toch
moeten lukken. (Karin Dekkers)

Coach Aut ondersteunt
ouders van kinderen
met ADHD of autisme
Regio - Sinds november 2011
is in Bloemendaal een nieuwe
onderneming gevestigd onder
de naam Coach Aut.. Deze onderneming richt zich specifiek
op de ondersteuning van ouders van kinderen met ADHD
of een stoornis in het autistisch spectrum. Met name kan
de communicatie tussen ouders en deze kinderen moeizaam verlopen waardoor driftbuien of ander explosief gedrag
het gevolg zijn.
Coach Aut.. is opgezet door Petra Dekker. De door haar opgedane ervaring wil ze gebruiken
om ouders, die hierbij tegen
problemen oplopen en er zelfstandig niet meer uit komen,
van advies te dienen. Door haar
ervaringen kan zij ouders adviseren en begeleiden, en mocht
het nodig zijn, voor meer specifieke behandeling doorverwijzen naar specialisten op het

gebied van autisme. Dat Petra
hart heeft voor haar doelgroep
blijkt uit het feit dat zij niet met
een ‘9-tot-5-mentaliteit’ werkt
maar flexibel inzetbaar is. Ouders die een beroep doen op
haar expertise kunnen bij haar
op kantoor terecht, of zij komt
bij u thuis.
Coach Aut.. werkt vanuit een
positieve benadering, educatief,
oplossingsgericht en kijkt naar
de mogelijkheden van ouder(s),
kind en situatie. Coach Aut..
ondersteunt ouders bij het zich
staande houden vanuit hun eigen kracht, en bij het hierbij behouden van de eigen regie.
Door middel van het bevorderen van kennis en inzicht zal
het opvoeden van een ‘speciaal
kind’ een mooie uitdaging worden met als einddoel een meer
‘normale’ gezinssituatie. Zie
ook www.coachaut.nl of mail
naar petra@coachaut.nl.

Santpoort-Noord – Speciaal
voor het zomerfestival ‘Dol op
de duinen’ van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, opent
Landgoed Duin & Kruidberg op 7
juli voor één nacht haar Natuurhotel. In de Engelse landschapstuin kunnen 30 personen in alle
luxe in de buitenlucht overnachten onder de sterrenhemel. Een
unieke kans voor natuurliefhebbers en romantici. Er worden vijftien romantische tweepersoons
‘slaapkamers’ gecreëerd. Met
sterrenkaart en zaklantaarn ontdekt men de hemel, de fleecedekens zorgen voor extra warmte. ’s Ochtends krijgen de gasten
ontbijt op bed. Ook zijn er fietsen te huur om op sportieve wijze alle andere activiteiten tijdens
het festival in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland te bezoeken. ,,Met het natuurhotel willen wij laten zien dat Landgoed
Duin & Kruidberg een unieke
plaats inneemt tussen de sterrenhotels en -restaurants. Het
landgoed ligt middenin het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De natuur is de extra dimensie die onze locatie zo bijzonder
maakt. Dat kunnen onze gasten
nu op unieke wijze beleven”, aldus Evelien Hendrikse, management assistant van Landgoed
Duin & Kruidberg. Het Natuurhotel is één van de activiteiten van
het zomerfestival ‘Dol op de duinen’ dat op 7 en 8 juli op diverse
locaties in het park plaatsvindt.
De arrangementsprijs voor een
overnachting in het Natuurhotel
is 70 euro per persoon. Voor informatie en reserveringen: info@
duin-kruidberg.nl.

Zoek de 10 verschillen
komt ie op of gaat ie onder...?

Culinaire Catwalk
Santpoort-Noord - Op vrijdagmiddag 29 juni gaan couture en
culinaire verwennerij samen tijdens de Culinaire Catwalk op
Landgoed Duin & Kruidberg. Een
unieke samenwerking tussen Executive-Chef Alain Alders van Michelin-sterrestaurant De Vrienden
van Jacob en Githa Oosterman, eigenaresse van Blaque Couture.
Tijdens een 4-gangenlunch schitteren de modellen van Blaque
Couture over de catwalk terwijl
de gerechten op de borden kleuren bij de collectie die zij tonen.
De gasten worden vanaf 13.00 uur
ontvangen met een bruisend ape-

ritief. Na afloop vindt een historische rondleiding plaats door het
landhuis. ,,Wij zijn altijd op zoek
naar een eigentijdse presentatie
van onze gerechten’’, aldus Alain
Alders. ,,Met deze Culinaire Catwalk voegen we een extra dimensie toe: de couture. Zo willen wij
onze gasten een unieke ervaring
geven. Oogstrelend, kunstig en
puur.’’ De prijs voor de Culinaire
Catwalk bedraagt 57,50 euro per
persoon. Dit is inclusief aperitief,
4-gangenlunch, thee na afloop en
een historische rondleiding door
het landhuis. Zie ook www.duinkruidberg.nl

Oplossing elders in de krant
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Donderdag 14 juni
Stadswandeling met stadsgids Herma van de Poppe langs
het Spaarne. Vertrek 14.00
uur vanaf Historisch Museum,
Groot Heiligland 47 Haarlem.
IVN
Zuid-Kennemerland:
‘Natuur en beheer in wandelbos Groenendaal’. Aanvang
19.00 uur. Vertrek infobord restaurant Groenendaal in Heemstede. Aanmelden niet nodig.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Gymnasium Felisenum speelt ‘MacBeth’. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 15 juni
Dorpsfeest Velsen-Noord tot
en met 17 juni.
IVN
Zuid-Kennemerland:
‘Spaarndam, een bedreigd natuurgebied!’ Start 18.30 uur
vanaf Fort Bezuiden Spaarndam
(Café Terras Fort-Zuid), Boezemkade 11. Aanmelden niet
nodig.
SportSupport organiseert 18e
LifeFit Grachtenloop langs de
Haarlemse grachten en singels.
De eerste afstand (800 mtr. Kabouterloop) start om 18.45 uur
voor het gebouw Sportservice
Noord-Holland, Nieuwe Gracht
7 in Haarlem. De 1,5 kilometer
(Family Run) start om 19.00 uur,
de 5 kilometer om 19.30 uur en
de 10 kilometer 20.00 uur.
Club Stax in de Oxy-tent van
het Beeckestijnpopfestival op
Landgoed Beeckestijn. Aanvang 19.30 uur, open 18.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Gymnasium Felisenum speelt ‘MacBeth’. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat www.patronaat.nl:
Grote zaal: Theatergroep Lef!
‘Terecht in Twijfel’. 20.00 uur.
Toegang 15,-.

Zaterdag 16 juni
Snuffelmarkt op Lange Nieuwstraat van 09.00 tot 17.00 uur.
Open dag bij DKV op Sportpark Schoonenberg in VelsenZuid. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Beeckestijnpop op Landgoed
Beeckestijn. Aanvang 13.00 uur.
Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In speelt
‘Het wonderlijke relaas van weduwe Servaas’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat www.patronaat.nl:

Landgoed Beeckestijn: Beeckestijnpop. Aanvang 13.00 uur.
Toegang gratis. Grote zaal: Theatergroep Lef! ‘Terecht in Twijfel’. 14.00 en 19.00 uur. Toegang
15,-. Grote zaal: Zer00’s Heroes.
23.00-04.00 uur. Toegang 10,vanaf 18 jaar.

Zondag 17 juni
Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van
08.00 tot 16.00 uur.
Lezing door drs. Len Lafeber
met als thema: ‘Penitentie en
boete’. De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In speelt
‘Het wonderlijk relaas van weduwe Servaas’. Aanvang 14.30
uur.
Patronaat www.patronaat.nl:
Grote zaal: EK Voetbal 2012
Nederland-Portugal. 20.45 uur.
Toegang gratis.

Maandag 18 juni
Meezingen met The Voice
Company in Spaarndam in de
St. Adalbertuskerk, Ringweg
30 in Spaarndam. Van 20.00 tot
22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In speelt
‘Het wonderlijke relaas van weduwe Servaas’. Aanvang 20.30
uur.

Dinsdag 19 juni
Start avondvierdaagse Velserbroek tot en met 22 juni
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In seelt ‘Het
wonderlijk relaas van weduwe
Servaes’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 20 juni
Rechtspraakwandeling met
stadsgids Paul van de Pol. Vertrek 09.00 uur bij het Archeologisch Museum in de Vleeshal
op de Grote Markt in Haarlem.
Themawandeling:
Hofjes
in Haarlem o.l.v. VVV-stadsgids Evelyn Clay. Start om 14.00
uur bij het VVV-informatiekantoor, Verwulft in Haarlem (t.o. V
& D). Kosten 7,50, incl. voucher
voor een kop koffie/thee/cappuccino. Reserveren via 09006161600 of reserveringen@
vvvhaarlem.nl.
Luistertraining voor volwassenen bij Tomatis IJmuiden, Ken-

nemerplein 27. Aanvang 20.00
uur.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Haarlem Night Skate staat
in het teken van Haarlem Roze stad. Vertrek 20.00 uur vanaf de IJsbaan in Haarlem. Meedoen is gratis.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Zeedorpenlandschap Zuidduinen. Vertrek vanaf parkeerwachtershuisje op het Ir. G.
Friedhoffplein in Zandvoort.
Aanmelden niet nodig.

Wandeling
in stilte
Santpoort-Noord - Op 15 juni houdt Kitty-Madison Natural
Mindfulness een wandeling in
stilte, vanuit Duin en Kruidberg,
Santpoort-Noord. De wandeling
begint om 10.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Deelname kost
5 euro, toegang tot het Nationaal
Park is, evenals het parkeren, is
gratis. In onze dynamische maatschappij is er veel drukte en hebben veel mensen het druk. We
hebben veel bezigheden en veel
keuzemogelijkheden. Maar we
hebben van tijd tot tijd ook behoefte aan even niets. Aan rust
en stilte, tijd om te ontspannen.
Een wandeling in stilte is een
uitgelezen kans om weer met je
aandacht bij het huidige moment
te zijn. De stiltewandeling loopt
door één van de van de mooiste
natuurgebieden van Kennemerland. Vanuit Duin en Kruidberg
neemt Kitty-Madison de wandelaars mee naar de stiltevallei en
schitterende vergezichten. De
route loopt via steile klimmetjes
en zanderige paden: draag stevige wandelschoenen en bij voorkeur donkere, dekkende kleding.
Meer informatie en inschrijven
kan via www.kitty-madison.com
>> stiltewandeling.

Telstar
legt Arsenaltalent vast
Velsen-Zuid - Telstar heeft overeenstemming bereikt met Rhys
Murphy. De 21-jarige spits heeft
een contract voor een seizoen
met een optie voor nog een seizoen getekend bij de Witte Leeuwen. Murphy komt uit de talentenschool van Arsenal. Hij kwam
echter nooit uit voor het eerste
elftal van Arsenal, maar kwam
wel in actie tijdens huurperiodes bij respectievelijk Brentford
en Preston North End. Daarnaast
kwam Murphy ook in actie voor
Engeland onder 16, 17 en 19. Opmerkelijk was zijn overstap naar
de ploeg van Ierland onder 21. Arsenal besloot zijn aflopende contract niet te verlengen waardoor
de begaafde aanvaller nu transfervrij overkomt. Murphy werd
eerder vandaag medisch gekeurd
en ondertekende zijn contract.

Home Instead: thuiszorg, maar dan anders
Regio - Home Instead Thuisservice is een nieuwe zorgonderneming in Zuid Kennemerland met
particuliere zorg en dienstverlening aan senioren die graag thuis
willen blijven wonen en niet willen
verhuizen naar een verzorgingstehuis, maar wel behoefte hebben
aan ondersteuning.
,,Wij bieden diensten aan in de
vorm waarin de klant dat wil en
op een door hem of haar gekozen moment variërend van samen boodschappen doen tot persoonlijke verzorging’’, aldus Nicole Kindt, regiomanager van Home
Instead Thuisservice. ,,We onderscheiden ons door flexibiliteit en
servicegerichtheid. We richten ons
niet alleen op de senior zelf, maar
ook op hun kinderen. Vaak zitten
die in een spagaat tussen enerzijds hun eigen gezin en werk en
anderzijds de zorg voor hun ouders.’’
,,Naast ons reguliere dienstenaanbod hebben we ook specifieke
zorgarrangementen voor tijdelijke
situaties”, zegt Nicole Kindt. ,,Voor

de vakantieperiode hebben we
‘Zonder Zorg op Vakantie’. Hierin
maken we vervangingsafspraken
voor als de kinderen, die normaal
de zorg voor hun ouders doen, op
vakantie gaan.’’
,,Verder hebben we ‘Even Tijd voor
Jezelf’. Hierbij nemen we dan bijvoorbeeld voor enkele uren of
dagdelen de zorg van de mantelzorger over, zodat zij ook even tijd
voor zichzelf hebben.’’
Als derde noemt Nicole ‘Veilig en
Vertrouwd weer Thuis’. ,,Dit is voor
senioren die na een ziekenhuisopname weer terug naar huis mogen. We verzorgen dan het vervoer
naar huis en blijven de eerste dagen thuis helpen met bijvoorbeeld
boodschappen doen, koken of
persoonlijke verzorging, totdat de
senior weer op eigen kracht verder kan.”
,,In alle gevallen maken we onze dienstverlening zodanig op
maat dat we volledig kunnen voorzien in de behoefte van de senior
en hun familie.” Zie ook www.homeinstead.nl of bel 023-8200392.

Zoek de 10 verschillen
oplossing
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Strandbieb op
naar nieuw
seizoen

Vrijdag regen,
in het weekeinde
zon en enkele buien
Met de zomer van 2012 wil het
niet zo vlotten, zoals we allemaal kunnen constateren. Tot
eind volgende week zit er weinig schot in de atmosferische
ontwikkelingen.
Toch lijkt er een geleidelijke
weersverandering op komst,
want het bekende Azorenhogedrukgegbied - dat steeds
schitterde door afwezigheid doet steeds meer pogingen om
zich richting West-Europa uit
te breiden. Mocht deze ontwikkeling echt gestalte krijgen
richting de laatste week van
juni, dan kunnen we ons gaan
opmaken voor een periode met
duidelijk stabieler weer.
Vooral vrijdagmiddag regent
het enige tijd in de IJmond en
ook in het weekeinde blijft het
niet droog. Met een depressie nog akelig dicht in de buurt
blijft de buienkans aanhouden. De temperatuur is best
redelijk met middagtemperaturen van ongeveer 18 graden.

Ook laat de zon zich nu en dan
flink zien, zeker aan de kust.
Zaterdag staat er aan zee een
krachtige zuidwestenwind.
Ook maandag, als Nederland
in het grensgebied geraakt
met de zeer warme lucht richting Duitsland en Polen (daar
tot 33 graden), kunnen er nog
buien langskomen.
Richting 20 juni zou het weerherstel er dus eindelijk eens
van moeten gaan komen. Ook
in de zomer van 1991 en die
van 1983 startte het fraaie zomerweer pas eind juni.
Diegenen die de zomer dus
nu al opgeven zijn te prematuur, want er komt nog volop zomerwarmte en uitstekend
strandweer aan. Dat mag u
van mij aannemen!
de IJmondiale weerman
Meer weer via de Weerprimeurlijn: 0900-1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Barbecuedemonstratie
Groenrijk Velserbroek
Velserbroek - Dit weekeinde staat bij GroenRijk Velserbroek de barbecue in het middelpunt van de belangstelling
Zaterdag en zondag zijn er

barbecuedemonstraties met
tips voor lekker en veilig barbecueën. Bij aankoop van een
barbecue ontvangen klanten
een gratis barbecueschotel
voor vier personen van Keurslagerij Van Haaster. Zo kun
je meteen alle tips in praktijk
brengen. Wie al andere plannen voor het weekeinde heeft,
ontvangt een waardebon
waarmee men op een tijdstip
dat het uitkomt een barbecueschotel kan ophalen bij Keurslagerij van Haaster in Velserbroek.
Wat is er heerlijker dan in de
zomer met familie en vrienden
te genieten van een zelfgegrild
stukje vlees. Of misschien een
aardappel, stokbroodjes of
champignons: de culinaire
mogelijkheden zijn eindeloos.
En, dat is tijdens de barbecuedemonstraties op zaterdag en
zondag bij Groenrijk natuurlijk te proeven. Zie ook www.
groenrijkvelserbroek.nl.

Wereldfietser Gijs Stevers
bezoekt Ichthus Lyceum
Driehuis - Geconcentreerd bouwen de leerlingen van het Ichthus Lyceum aan verschillende gekleurde torens van Lego. Elke toren stelt de energie voor die gebruikt wordt in transport, verwarming, industrie, elektriciteit en de
kleuren van de steentjes zijn de
verschillende bronnen van energie. De leerlingen van het Ichthus
zijn uitgedaagd door wereldfietser
Gijs Stevers om een nieuwe energiebalans voor 2030 samen te stellen die zowel duurzaam als betaalbaar is. Stevers bracht vrijdag een
bezoek aan het Ichthus terwijl hij
onderweg is van het uiterste noordelijke puntje in Noorwegen naar
het meest zuidelijke puntje van
Zuid-Afrika. Een bijzonder avontuur waarbij Stevers aandacht
vraagt voor duurzaamheid en onderweg diverse projecten bezoekt
waarbij duurzame energie centraal
staat. Stevers is sinds half april
onderweg met zijn elektrische fiets
van 70 kilo vanaf de Noordkaap en
hoopt over tien maanden 22.000
kilometer verder bij Kaap de Goede Hoop aan te komen. Op het
Ichthus staat zijn indrukwekkende
fiets centraal midden in het lokaal
terwijl de energieke Stevers honderduit vertelt over zijn idealen en
avonturen. Het is een gemêleerd

gezelschap, want zowel de leerlingen van 5vwo als 2vwo luisteren gezamenlijk naar zijn verhaal.
De tweede klassers volgen de talentstroom Internationalisering en
zijn bezig met de module Wereldeconomie waar duurzaamheid ook
voorbij komt. De leerlingen van
5vwo fungeren als mentor van
de tweedeklassers. Zij volgen zelf
Maatschappijwetenschappen en
binnen het thema Milieu sluit het
verhaal van Stevers naadloos aan.
Na zijn fascinerende verhaal moeten de leerlingen zelf aan de bak.
Nadat elk groepje zijn visie uiteen
heeft gezet moeten ze kiezen voor
diverse duurzame andere bronnen
van energie. Natuurlijk kan daarbij het prijskaartje niet het uit het
oog verloren worden. Aan het einde van de slim opgebouwde Engelstalige workshop bouwen de
leerlingen met het beschikbare
budget opnieuw de torens van Lego op. Tot genoegen van Stevers
kiezen alle groepjes voor duurzame oplossingen die niet meer kosten dan het huidige verbruik. Met
behulp van de social media Twitter en Facebook en zijn website
www.capetocape2012.com zijn ze
dan ook zeker van plan Stevers te
blijven volgen op zijn nobele fietstocht!

3e dan voor Eric Kops
Velsen - Judoleraar Eric Kops van Oyama heeft zijn 3e dan judo behaald. Het examen werd maandag afgenomen in Nieuwegein bij de
Judobond Nederland. Hij heeft 1e, 2e en 4e serie van nage no kata
en de 1e en 3e serie van kateme no kata met goed gevolg laten zien.
Ook zijn vrije oefeningen waren ruim voldoende.

IJmuiden - Ook dit jaar staat de
strandbieb van Bibliotheek Velsen op de vaste plek tegenover
strandpaviljoen Noordzee op het
IJmuiderstrand. Vanaf zaterdag
21 juli zijn strandbezoekers, dankzij een bijdrage van de gemeente
Velsen, zes weken lang van harte welkom om kosteloos en zonder inschrijven een boek of tijdschrift voor een dag te lenen, of
deel te nemen aan één van de vele activiteiten. Het complete programma staat op www.bibliotheekvelsen.nl en in de folders
die in de bibliotheek verkrijgbaar
zijn. Voor wie nieuwsgierig is hier
alvast een voorproefje van wat
wordt georganiseerd. Zo leert u
tijdens een workshop fotografie
de fijne kneepjes van het vak van
de stadsfotograaf of kunt u actief
aan de gang tijdens een workshop capoeira. Ook zijn er voor
de jeugd diverse knutselactiviteiten en voorleesfeesten en kunt u
ondertussen als ouder heerlijk tot
rust komen tijdens een workshop
yoga of Tai Chi. Op zaterdag 21 juli is de feestelijke opening van de
internationaal befaamde strandbieb, verzorgd door meester-verteller Wijnand Stomp.

Beachvolleyballen met
Smashing
Velsen
IJmuiden - Ieder jaar, vanaf de
maand mei, gaat Smashing Velsen weer verder met volleyballen op het strand. Voor strandpaviljoen Noordzee worden iedere
dinsdag, bij goed weer, de netten
opgezet. Wie het leuk vindt kan
mee doen, het is dus niet alleen
voor leden van de volleybalclub.
Afhankelijk van de opkomst worden er teams van vier, vijf of zes
mensen samengesteld en gaan
men gezellig een wedstrijdje
spelen. Iedere dinsdag om 18.00
uur is op www.smashingvelsen.
nl (tabje beachvolley) te vinden
of het beachen die avond doorgaat. Ze spelen tot de zon ondergaat en wie wil drinkt nog
gezellig na afloop een drankje bij
Paviljoen Noordzee.

Ouderenn
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Triatlon bij het zwembad
IJmuiden - Donderdag werd bij
Zwembad de Heerenduinen een
spannende jeugdtriatlon gehouden waar maar liefst 475 basisschoolleerlingen van groep 6
aan deelnemen.
Drie Cios stagiaires hebben met
ondersteuning van 25 leerlingen
van de Sportklas van het Vellesan College het traject uitgezet voor 1500 meter hardlopen,
twee survivalbanen en 150 meter
zwemmen. Ondanks de slechte weersvoorspelling bleef het zo
goed als droog en was het een
zeer geslaagd sportevenement.
Er waren aparte categorieen voor jongens en meisjes. De

snelste jongens zijn: 1. Couhaib Driouech van de Pleiadenschool; 2. Sebastiaan van Engelkes van De Rozenbeek en 3. Jop
van Klooster van De Toermalijn.
Bij de meisjes wonnen: 1. Maudy Weber van de Jan Camperschool; 2. Rosalie Breems van
De Toermalijn en 3. Sophie Dennenboom eveneens van De Toermalijn. Deelnemende scholen
waren De Toermalijn, Rozenbeek, Pleiadenschool, Jan Camperschool, Parnassia, Duinroos,
Kompas West, Vliegende Hollander, Klipper Zeewijk, Kompas
Oost, Vuurtoren West, De Boekanier en Klipper Sluiswijk.

Lekker ballen op ‘t Asfalt
Velserbroek - Zaterdagmiddag
kon de jeugd zich uitleven op ‘t
Asfalt, waar een straatvoetbaltoernooi werd gehouden door
Buurtsport Velsen in samenwerking met Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. Dit is alweer
het zevende Asfalttoernooi.
De animo was ook dit jaar groot,
vast en zeker enigszins aangewakkerd door het EK voetbal,
waardoor je in alle wijken meer
kinderen ziet voetballen. Kinderen konden zich tot een half uur
voor aanvang nog aanmelden.
En dat was wel handig, want vrijdag was het bar slecht weer en
ook zaterdagochtend was het
nat en winderig. Maar wonder
boven wonder klaarde het zaterdagmiddag goed op, waardoor
het sportevenement gewoon kon
doorgaan. Het toernooi kon beschikken over twee speelvelden, waarvan een luchtbaan van

ABN-AMRO. De teams werden
ingedeeld in drie leeftijdscategorieën, zodat de wedstrijden lekker spannend waren.
Jongerenwerker Ad Otte had het
er zaterdagmiddag maar druk
mee. Terwijl hij de wedstrijdtijden in de gaten houdt, vormt hij
teams en stuurt hij vrijwilligers
aan. Een jongen die met drie anderen een te klein team wil maken krijgt nul op het request. ,,Jij
zou toch gaan pannenkoeken
bakken?’’ De jongen gaat meteen aan de gang, want de pannenkoeken zijn deze middag niet
aan te dragen. Voetbal maakt
hongerig. Een team in het geel
/zwart, genaamd Red Bull, staat
al in de rij voor de pannenkoeken. Ondertussen draait DJ Mike
de vetste hits. Aan het einde van
het toernooi zijn er prijzen voor
de winnaars, een Oranje WKvoetbal! (Karin Dekkers)

Ouderennieuws

Stemmig Concerto in
Memoriam op Westerveld
Driehuis - Zondagmiddag was
het druk in Driehuis. Duizenden
mensen bezochten het jaarlijkse Concerto in Memoriam van
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld. Hoewel werd geadviseerd te parkeren bij het Tata
Steel Stadion zochten toch veel
mensen een parkeerplek dichterbij. Dankzij verkeersregelaars
werd dit toch in goede banen
geleid. En veel mensen kwamen
met het mooie weer op de fiets
of te voet.
Het concert werd geopend door
de heer Keizer, voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Facultatieve Groep, het bestuur van
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld. Met enkele goed
gekozen woorden vatte hij het
Concerto samen: natuur, muziek
en het gesproken woord vormen een vorm van troost voor alle mensen die na een overlijden
achterblijven. En het is waar: de
prachtige muziek, gecombineerd
met het bladergeruis en het gekwinkeleer van vogels geven een
bijzondere sfeer die bijzonder
troostend is.
Alle muziek was van het Westlands Mannenkoor uit Naaldwijk. 150 man sterk bracht het

prachtige klassieke en modernere stukken, onder leiding van en
met mooie arrangementen van
dirigent Hans de Wit.
Voor het Woord van Troost was
deze keer burgemeester Bas
Eenhoorn van Alphen aan den
Rijn uitgenodigd. Op 9 april 2011
vond daar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof plaats
waarbij meerdere doden en enkele zwaargewonden vielen. Hij
maakte van dichtbij mee hoe
mensen omgaan met verlies en
rouw en wist dan ook enkele rake dingen te zeggen. Zoals dat je
je als nabestaande schuldig kunt
voelen, omdat je even vergeet te
rouwen.
,,Een verlies is een litteken dat
altijd blijft trekken. De beste
troost is een arm om je heen en
samen gedenken.’’
Alle mensen die zondagmiddag
in het zonnetje bij Westerveld
aanwezig waren, hebben samen hun overledenen herdacht.
Volgend jaar zal het Concerto in
Memoriam een bijzondere vorm
krijgen, vanwege het 125-jarig
bestaan van de begraafplaats
en het 100-jarig bestaan van dit
eerste crematorium in Nederland. (Karin Dekkers)

Open dag en
korfbalclinic bij DKV
Velsen-Zuid - Zaterdag 16 juni vindt bij DKV op sportpark
Schoonenberg een open dag
plaats voor alle belangstellenden. Wil je kennis maken met
korfbal dan is zaterdag een uitstekende mogelijkheid. Naast
het schieten op de korf en verschillende andere onderdelen
van korfbal zullen er ook andere leuke spelletjes worden gedaan. Alle kinderen van 4 tot
10 jaar zijn welkom, want DKV
heeft plaats voor kinderen in
iedere leeftijdscategorie. Drie,tot zesjarigen kunnen terecht
bij de Kangoeroes, oudere kinderen kunnen spelen bij de
welpen en pupillen. Zaterdag
zal de open dag worden begeleid door vrijwilligers van DKV,

waaronder selectiespelers. De
open dag begint om 10.30 en
zal rond 12.00 uur worden afgesloten.
De vorige editie die in sporthal Zeewijk werd gehouden
was een groot succes. Na de
open dag vindt er een korfbalclinic plaats voor de oudste
jeugdspelers van DKV en ook
het jaarlijkse familietoernooi.
Bij DKV wordt er veel gedaan
aan activiteiten voor de jeugd.
Naast korfballen wordt er van
alles georganiseerd zoals filmavonden, quizavonden, bosspelen, speurtochten en natuurlijk het jeugdkamp.
Bij DKV is de jeugd erg belangrijk, want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst!

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en
donderdag restaurant. Tussen
12.00 en 13.15 uur (aanwezig
zijn rond 11.45 uur) een 3-gangen a la carte menu. 6,- p.p.
Open tafel. Eerstvolgende
open tafel zal zijn op woensdag 29 augustus.
EK voetbal kijken op groot
scherm: Zondag 17 juni, aanvang 20.45 uur, open 20.15 uur.
Kienavond. De geplande kienavond gaat i.v.m. voetbalwedstijd niet door. De eerstvolgende
kienavond zal op woensdag 22
augustus zijn.
Zomerfeest op 23 juni. Van
15.00 tot circa 18.30 uur. Kosten 12,50 euro incl. gratis
drankje en barbecue. Opgeven
kan vanaf maandag heden.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele dag), woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend vanaf
10.00 uur. ‘s Middags op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag
Internet- en e-mailcursus, elke middag, behalve dinsdag,
voor senioren. Kosten voor deze cursus bedragen 16,50 euro
voor 3 middagen. Enige ervaring met de muis gewenst.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant is tot woensdag 1
augustus gesloten.
Open tafel. Vrijdag 22 juni:
groentesoep, speklapje, bietjes, aardappelen en bavaroise met slagroom toe. Aanvang
12.30 uur. Kosten 6,-. Opgeven
maandag 18 juni tussen 11.0012.00 uur.
Rollatorkeuring, 20 juni van
14.00 tot 16.00 uur. Neem vooral het pasje van uw zorgverzekeraar mee.
Expositie van Marjolein Kooiman. Zij toont haar aquarellen
met diverse onderwerpen. Tot
en met 5 augustus.
Zomer kienmiddag op vrijdag 6 juli. Aanvang 13.30 uur.
Kaartjes bedragen 3,50 euro en zijn verkrijgbaar aan het
buffet.
Wijksteunpunt De Moerberg, Zuiderkruisstraat 74,
IJmuiden, 0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op de computer en internet’. De lessen
worden gegeven op de maandag en vrijdag morgen van
09.30 tot 11.30 uur. De kosten
voor de 3 lessen van 2 uur bedraagt 16,50 euro. Aanmelden
kan bij de servicebalie van De
Moerberg.
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Koor Ff Anders
sluit seizoen af

Rabobank Familiedag
Velserbroek - Het was vorige
week zondag erg slecht weer
maar dat weerhield 8 teams er
niet van om bij voetbalvereniging
VSV te strijden voor de enorme
cup van het Rabobank Famiedagtoernooi. Mede dankzij de
inzet van de Rabobank konden
de vele vrijwilligers er een gezellige zondag van maken.
Nog nooit was de animo zo groot
om mee te doen aan dit toernooi.
De teams barstten dan ook uit
hun voegen zo veel enthousiaste
spelers zaten er in. De spelregels
waren dan ook aangescherpt:
niet meer dan acht spelers in het
veld, waarvan niet meer dan drie
ouders. Minimaal moesten er
vier pupillen opgesteld zijn eventueel aangevuld met junioren. U
begrijpt dat VSV erg blij was met
de twee scheidsrechters die floten: Jan Verduin en Henk Stegeman. Beide mannen zijn streng
maar wel rechtvaardig.
Er konden niet alleen punten
worden behaald met de wedstrijden maar ook met de latje trap
competitie, deze werd geleid

door Stijn van der Hulst. Op de
Guppen arena stond een ware
attractie. Daarmee kon worden
bepaald wie het hardste schot
had van VSV. En hard geschoten
werd er. Er is zelfs een bal over
de kantine geschoten. Erg knap
maar die telde niet mee. De resultaten werden genoteerd door
Edo Knol en Malcom Meyer.
Natuurlijk was VSV ook erg blij
met alle mensen die voor eten en
drinken hebben gezorgd binnen
en buiten de kantine. Het feest
werd aan het einde van dag afgesloten met een barbecue waar
150 mensen heerlijk gegeten
hebben. Dit was een behoorlijke klus om goed te organiseren,
een grote pluim naar de jeugdcommissie van VSV.
Het Rabobank Familiedagtoernooi had natuurlijk ook een winnaar. In een bloedstollende finale
stond het na één kwartier spelen
nog steeds 0-0. Daarom moesten er penalty’s worden genomen. Uiteindelijk won team Heerenveen de finale van team Feyenoord.

Velserbroek - Na een jaar van
gezellige repetities en veel leuke optredens, sluit koor Ff Anders op 29 juni het zangseizoen
af. Het koor draait nu voor het
derde seizoen en doet dit onder
de enthousiaste begeleiding van
dirigent André Jansen en toetsenist André Daemen. Ff Anders
is een Nederlandstalig gezelligheidskoor en André maakt er
op zijn eigen manier een ‘ff anders’ lied van. Het koor heeft ongeveer 55 leden. Mannen en sopranen zijn bij het koor van harte welkom. In het nieuwe seizoen wordt op de dinsdagavond
gerepeteerd. Dit doen ze dan in
de Hofstede in Velserbroek van
19.45 tot 21.45 uur. Deze maand
kunnen belangstellenden op de
donderdagavond bij een repetitie komen kijken in De Veste in
het Polderhuis.

Spandoek
verwijderd
Velsen-Zuid - Zaterdagavond
heeft de politie een onderzoek
ingesteld naar een opgehangen
spandoek op het viaduct Pontplein. Op het spandoek stond een
discriminerende tekst. Het spandoek is door politiemensen verwijderd. Getuigen die meer weten
over de herkomst van dit spandoek worden verzocht zich te
melden via 0900-8844 of 08007000 (Meld Misdaad Anoniem).

Aanhouding
Velsen-Zuid - In de nacht van
donderdag op vrijdag hebben politiemensen rond middernacht een
40-jarige inwoner uit Velsen-Noord
aangehouden na een melding van
huiselijk geweld. De man verzette
zich tijdens zijn aanhouding. Hij is
overgebracht naar een politiebureau waar hij is ingesloten.

Oplichting

Clubhuis Strawberries
bereikt hoogste punt
Driehuis - Het gaat hard met het nieuwe clubhuis van KHC Strawberries. Vorige week werd het bereiken van het hoogste punt gevierd met een zogenaamd pannenbiertje. Daarbij was onder andere
de wethouder van sport Annette Bareveldt aanwezig. De sloop van
het clubhuis ging op maandag 16 april van start. Dat betekent dat
er binnen zeven weken een volledig nieuwe accomodatie is verrezen
aan de Waterloolaan. Het nieuwe clubhuis moet in september klaar
zijn. Dan begint het nieuwe hockeyseizoen.

Regio - Bij de politie zijn meldingen binnengekomen dat
mensen thuis telefonisch benaderd zijn door een persoon die
zich uitgeeft als medewerker van
een groot computersoftwarebedrijf. Aan de telefoon wordt in
gebrekkig Engels meedegedeeld
dat de gebelde persoon schadelijke software op zijn of haar
computer heeft staan en dat ze
dit via de telefoon kunnen oplossen. Door een programma op
de computer te downloaden zou
‘het probleem’ verholpen worden. Dit verhaal is echter niet
waar. Tot nu toe is er geen informatie bekend dat mensen gedupeerd zijn door deze manier van
oplichting, maar de politie wil
mensen wel waarschuwen. Indien mensen benaderd worden,
dan wil de politie dit graag weten. Dit kan door te bellen met
de lokale politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Druk slotweekend VSV
Velserbroek - Vorig weekend
moesten de vrijwilligers van VSV
nog even de handen uit de mouwen steken voor het laatste evenement van het seizoen.
Zaterdag 1 juni was er het Folkertstoernooi voor de F- en E-pupillen. Tijdens dit toernooi kunnen de trainers bekijken wie ze
eventueel in de selectieteams
plaatsen voor komend seizoen.
Zondag waren de spelers van de
D- en C-afdeling aan de beurt.
Het was alweer de vijfde keer dat
dit toernooi werd georganiseerd
en ook volgend jaar zal het zeker
een vervolg krijgen.
De eerste aanmelding voor volgend jaar is al binnen. Dit geeft
aan dat er bij de clubs in d regio behoefte is aan een toernooi zoals het Folkertstoernooi.

Zo aan het eind van het seizoen
zijn de meeste voetbalverenigingen druk bezig met de organisatie van het komende seizoen.
Omdat toernooi sponsor Folkerts
dé specialist is voor kopiëren en
print kregen de spelers geen
vaantje als aandenken mee. In
plaats daarvan verzorgt Folkerts
voor alle teams een prachtige
teamfoto.
Deze wordt komende week opgestuurd naar de contactpersonen van de bezoekende verenigingen.
VSV bedankt zijn sponsor Folkerts voor de bijdrage aan dit
toernooi. Ze hopen dat volgend
jaar weer de handen ineen geslagen kunnen worden om de
volgende editie weer tot een
groot succes te maken.

Zorgbalans test nieuwe
manier van werken
Regio - Het Thuiszorgteam van
Zorgbalans in Santpoort, Driehuis en Velserbroek test samen
met Achmea een nieuwe werkwijze om de zorg nog beter af
te stemmen op de vraag van de
cliënt. Centrale gedachte hierachter is dat (wijk)verpleegkundigen uitstekend de zorgvragen van cliënten kunnen
vaststellen. In de nieuwe situatie bepaalt de wijkverpleegkundige welke zorg of andere diensten kunnen worden ingezet. Zij doet dit los van de
door de CIZ afgegeven indicatie, Met minder regels en door
de besluitvorming weer bij de
wijkverpleegkundige te leggen,
wil Zorgbalans de zorgvraag
van de cliënt nog beter beantwoorden.
Doelmatigere en kwalitatief
betere zorg maakt dat thuiswonenden ouderen zich nog beter (leren) redden in hun dagelijks leven. Daardoor wordt de
periode dat ze thuiszorg nodig hebben korter. De wijkverpleegkundigen vormen de spil
bij deze nieuwe aanpak. Ze
signaleren, initiëren en regelen
de benodigde zorg en welzijn.
De wijkverpleegkundige werkt
nauw samen met de huisartsen en andere organisaties in

de wijk. Waar nodig helpt ze
cliënten ook bij het aanvragen
of verhogen van de indicatie
of WMO aanvragen. Achmea
vergoedt alle door de wijkverpleegkundige nodig geachte
zorg, inzet en activiteiten.
Behalve dat de tevredenheid
van de cliënten en thuiszorgmedewerkers toeneemt door
deze nieuwe aanpak, profiteren ook de huisartsen ervan.
Zij werken immers nauw samen met de wijkverpleegkundigen die nu - over de formele
indicatie heen - alle benodigde zorg en welzijn mogen inzetten. Bovendien wordt zo ook
optimaal gebruik gemaakt van
het aanwezige zorgnetwerk in
de wijk. Een mooi voorbeeld
van de nieuwe werkwijze is dat
er in de wijk een ‘gezelschapsgroep’ wordt gestart voor alleenstaande cliënten. Zij kunnen daar, onder begeleiding
van hun vertrouwde wijkverpleegkundige en vrijwilligers,
meedoen aan allerhande activiteiten. Cliënten krijgen meer
aandacht en zorg zonder extra
kosten. Over een jaar volgt een
evaluatie. Bij een positieve uitslag wil Achmea deze nieuwe
wijze van zorgverlening landelijk Introduceren.
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Voices heeft nieuwe
geluidsinstallatie
IJmuiden - Zanggroep Voices is
één van de gelukkigen die een
bedrag heeft toegekend gekregen uit het Coöperatiefonds van
Rabobank Velsen. Het toegekende bedrag van 1.492,21 euro is
gebruikt om een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen. Afgelopen vrijdag tijdens de wekelijkse repetitie van Voices, werd de
nieuwe geluidsapparatuur voor
het eerst getest.
De Commissie van Aanbeveling
van de bank heeft de som geld
toegekend onder de voorwaarde, dat de nieuwe apparatuur
uitgeleend kan worden aan derden binnen het werkgebied van
Rabobank Velsen en Omstreken.
Michiel Broek, de geluidstechnicus van zanggroep Voices, testte
vorige week de nieuwe geluidsapparatuur. ,,Het is een heel verschil met de oude apparatuur’,
glunderde hij.” ,,Nu komt het
mooie geluid van Voices nog beter tot zijn recht.” Michiel is zeer
enthousiast over wat er dankzij het Cooperatiefonds van Rabobank Velsen zoal aangeschaft
kon worden.
,,Twee nieuwe monitors, digitaal gestuurd met veel meer instelmogelijkheden voor een optimaal geluid. Deze kunnen door
hun vorm ook beter op het koor
gericht worden. Ze zijn welis-

waar zwart van kleur, maar we
kunnen ze ook groen noemen.
Ze gebruiken namelijk ongeveer
de helft aan energie vergeleken
met de oude monitors.”
,,De vier overhead microfoons
zijn uitgebreid tot vijf”, aldus Michiel.
,,Hierdoor kan de zang van het
koor beter verdeeld worden over
de microfoons en wordt de bewegingsvrijheid van het koor ruimer. Wat weer ten goede komt
aan de choreografie.” Verder zijn
er drie nieuwe, matzwarte microfoonstatieven aangeschaft.

,,Een kleine voor bij het combo
en twee die we universeel voor
het koor kunnen gebruiken. Tot
slot hebben we nu ook een nieuwe Sennheiser microfoon voor
solozang. Deze vervangt een ongeveer dertig jaar oude AKG microfoon.”
Niet alleen de geluidstechnicus van Voices is in zijn sas met
de nieuwe apparatuur. Ook de
koorleden zijn er natuurlijk erg
blij mee! Want dankzij de nieuwe
geluidsinstallatie komt de kwaliteit van hun zanguitvoeringen
nog beter tot zijn recht.

Velserbroek - Juwelier Ris uit
IJmuiden is sinds 2010 shirtsponsor van het Damesstratenzaalvolleybaltoernooi en tevens
subsponsor. Juwelier Ris is sinds
2009 betrokken bij het toernooi
in Velserbroek. En met veel succes, want er is een zeer goede samenwerking ontstaan tussen de organisatie van het toer-

nooi en de juwelier. Tijdens het
toernooi wat gehouden zal gaan
worden op 13 oktober in het Polderhuis in Velserbroek zal de
naam van Juwelier Ris uit IJmuiden weer op de shirts van de 240
Velserbroekse dames prijken. Op
de foto Luuk Ris met het Damesstratenvolleybalteam dat tweede
werd in 2011.

Stichting Santpoort tegen
nieuwbouw Bosbeek

Musical over Maria:
De mooiste tot nu toe
IJmuiden - En ook: ‘Wat een
geweldig project’, ‘Deze Maria is echt van en voor iedereen’, ‘Bij het Stabat Mater kreeg
ik tranen in mijn ogen’. Zomaar
wat uitspraken, gehoord na de
prachtige première van de musical ‘Maria, de kracht van de
liefde’ in de Ichthuskerk afgelopen vrijdag 1 juni.
Een volle kerk met ruim 200
mensen die die avond genoten
van wat voor de Oecumenische
Musicalgroep Jakob de zesde
musical in 12 jaar tijd is.
De groep maakt met deze musical haar missie waar: een op
en top oecumenische musical
over het leven van Maria, de
moeder van Jezus. Door de manier waarop dit wordt verbeeld
wordt duidelijk dat de thema’s
uit Maria’s leven heel herkenbaar zijn in het leven van de
mensen vandaag de dag.
Een reizende theatergroep bezoekt een dorp en samen met
de dorpsbewoners maken ze
improvisatietheater. In overleg
wordt besloten het levensverhaal van Maria op te voeren, en
door de gesprekken van de acteurs met de dorpelingen ko-

Juwelier Ris sponsort
Damesstratenvolleybal

men ze veel aan de weet over
de dorpsbewoners. ’s Avonds
verwerken ze die ervaringen in
hun spel waarbij ze linken leggen met het verhaal over Maria.
Door de voorstellingen van
de theatergroep, gebeurt er
iets in het leven van bijna iedereen. Ze gaan vragen stellen. Over liefde en geloof, verdriet en hoop, loslaten en vasthouden, dood en leven, dromen
en visioenen thema’s die in gevoelige, en prachtige gedragen
maar ook in vrolijke liedjes bezongen worden. En juist met de
zang, zowel door de solisten als
de 4-stemmige koorzang, bewijst de groep enorm gegroeid
te zijn in de loop van de jaren.
Maar ook het hele beeld dat
wordt neergezet op het grote
podium in de kerk is van grote klasse. Een dorp in de jaren
’50: allemaal in kleding uit die
tijd, de haren gekapt in stijl, de
huiskamer, het dorpsplein, het
dorpscafé: aan alle details is
gedacht. Een musical kan natuurlijk niet zonder dansers. En
ook daarin blinkt deze musicalgroep uit: een kleurig uitgedoste dansgroep nodigt de bezoe-

kers in de kerk en de dorpelingen uit om naar de theatergroep te komen kijken. Dan zijn
er ook nog de dansende paters
in echte pijen, geflankeerd door
een kleurige meidendansgroep,
die voor een vrolijke noot zorgen. En ook de kinderen, die
een belangrijk aandeel in het
geheel hebben, dansen en met
hun lichtjes stralen ze als engeltjes.
Oecumenische Musicalgroep
Jakob heeft met deze uitvoering van ’Maria, de kracht van
de liefde’ vrijdag, zaterdag
en zondag laten zien en horen dat ze enorm gegroeid is.
De jonge kinderen van zo’n 10
jaar geleden zijn nu tieners en
jong volwassenen. Velen doen
nog steeds mee en zingen vol
overtuiging en met lef hun solo’s: je krijgt er kippenvel van.
Maar dat geldt zeker ook voor
de volwassenen: geloofwaardig en met passie zetten zij de
personages neer. Tegelijkertijd
stralen deze 60 mensen samen
met hun harde werkers voor en
achter de schermen een grote
saamhorigheid uit. En dat is de
kracht van deze musicalgroep.

Santpoort-Noord - Stichting
Santpoort wil opnieuw in gesprek met de gemeente over
de nieuwbouwplannen voor de
Bosbeekschool aan de Valckenhoeflaan. Zij willen deze ‘groene
scheg’ in Santpoort-Noord bewaren en zijn niet overtuigd van
de noodzaak van nieuwbouw.
Het slopen van het oude gebouw
is in hun ogen op zijn minst kapitaalvernietiging.
Na meerdere gesprekken en gestelde vragen met de gemeente heeft Stichting Santpoort nog
steeds geen antwoord gekregen
op enkele prangende vragen. Zo
hebben zij nooit een aanvraag
voor nieuwbouw gezien en is er

ook nooit overtuigend bewijs gekomen dat aanpassing van de
huidige school niet mogelijk is.
Zij zouden graag leerlingprognoses zien die aantonen dat de
school te weinig ruimte biedt. De
leerlingenprognoses voor de komende jaren zijn immers dalend.
Alleen modernisering van de
school aan de eisen van deze tijd
is voor Stichting Santpoort geen
reden voor nieuwbouw.
Stichting Santpoort verwijt de
gemeente onvolledige dossiers
en het uitblijven van antwoorden en wil daarom op korte termijn een serieus gesprek met de
wethouder en dringt aan op een
burgerparticipatieproces.

Weer volop wedstrijden
bij Hofgeestruiters
Velserbroek - Bij rijvereniging
De Hofgeestruiters zijn de wedstrijden weer in volle gang.
Vorige week werd de eerste
dressuurwedstrijd
georganiseerd en voor zondag 17 juni staat de eerste springwedstrijd op de kalender. Deelname
is voor alle ruiters en amazones met een eigen pony/paard.
Ook ruiters die geen lid zijn van
de vereniging zijn welkom. Inschrijven voor de wedstrijd kan
via info@hofgeestruiters.nl. Er
kan op verschillende hoogtes
gesprongen worden.
Eind juni wordt er gestart met
een springcursus. Data en
meer informatie over de activiteiten en wedstrijden bij deze sportieve vereniging staat op
www.hofgeestruiters.nl.
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Kofferbakmarkt
IJmuiden - Zondag 17 juni wordt voor d derde keer, van
08.00 tot 16.00 uur, een gezellige
kofferbakmarkt gehouden op het
Velserduinplein (achter de Hema). Deze markt werd druk bezocht door bezoekers, maar ook
onder de standhouders. Er was
van alles te koop. Wie ook wilt
deelenemen aan deze kofferbakmarkt dan kan dat. Reserveren hoeft niet. Gewoon aansluiten in de rij (volg de aanwijzingen). Rond 08.00 uur mag men
het terrein op en kan de verkoop
beginnen. De kosten zijn 10 euro per auto, met aanhanger komt
er nog 5 euro bij en een bus kost
15 euro. Tevens vragen zij 10 euro borg die men na afloop weer
terug krijgt als men zich aan
de regels houdt. Meer informatie: telefoon 0255-518380 of 0642456182.

Een brug te ver
IJmuiden aan Zee - Donderdagmiddag maakte fotograaf
Nico Klein deze mooie foto met
de titel ‘Een brug te ver’ op het
strand in Velsen-Noord.
Deze nieuwe brug, die de naam
Schellingwouderbrug
krijgt,
werd vervoerd naar Amsterdam,
waar hij de oude Schellingwouderbrug mag gaan vervangen.
Het betreft een verbinding tussen Amsterdam Oost en Noord,
vlakbij Schellingerwoude.
De brug is gemaakt in Gorinchem en moest dus naar Amsterdam worden vervoerd. Hoe
doe je dat zo goed en veilig mogelijk? Over het water dus. En
met een rustige zee ging dat prima. Alleen in de sluizen moesten sleepbootjes ingezet worden
om het ponton met de brug erop in balans te houden. (foto: Nico Klein)

Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 16 juni wordt van 09.00 tot 17.00 uur
voor de tweede keer een gezellige snuffelmarkt gehouden op de
Lange Nieuwstaat voor de winkels. Net als de vorige markt zal
het vol staan met leuke en mooie
voor ieder wat wils op deze snuffelmarkt. Wie ook wilt deelnemen
aan deze markt kan een kraam
huren via telefoonnummer 0255533233 of 0255-518380.

Vierdaagselopers Jan
Campert flink verwend

Bouw Sterrenstorm
is van start gegaan
IJmuiden - Aan de Planetenweg
in IJmuiden, tussen de Steenbokstraat en het Pleiadenplantsoen,
verschijnt Sterrenstorm met 35
nieuwe huurappartementen. De
bouw is 1 juni 2012 gestart. De oplevering staat gepland in het vierde kwartaal van 2013.
Aannemer Bot Bouw uit Heerhugowaard gaat Sterrenstorm bouwen. Als eerste worden de bronnen voor de Warmte Koude Opslag
(WKO)installatie, die het gebouw
moet voorzien van warmte door
vloerverwarming, geplaatst. Opdrachtgever Woningbedrijf Velsen
vindt het belangrijk te investeren
in duurzame materialen en toepassingen. De WKO maakt gebruik
van zon- en aardwarmte. Hiermee
wordt bijgedragen aan het verminderen van de CO²-uitstoot op de
langere termijn. Corporaties hebben daarover een convenant afgesloten. Het is voor Woningbedrijf Velsen en voor haar huurders
van belang dat er ook in de toekomst goede woningen te huur
zijn. Daarom is het noodzakelijk
een deel van het bezit te vernieu-

wen. Helaas gaat er overlast aan
het plezier vooraf. Omwonenden
ondervinden hinder van de voorbereidingen en van de bouw zelf.
Het aanbrengen van damwanden
en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen zijn hier voorbeelden
van. Men probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar
helemaal zonder lukt gewoonweg niet. De huurprijzen (prijspeil 1 juli 2011) variëren van circa 583 tot circa 895 euro (exclusief
servicekosten) per maand. De woningen op de begane grond, eerste en tweede etage zijn bereikbaar via een galerij aan de achterzijde. De woningen op de derde etage hebben een eigen entree
in het trappenhuis. In het complex
komen twee liften en twee trappenhuizen. In de trappenhuizen
komt kunst. Drie kunstenaars zijn
benaderd om een ontwerp te maken. De schets van Krijn de Koning
is gekozen. Hij heeft een lijnenspel
ontworpen voor de trappenhuizen.
Door verschillende kleuren worden deze lijnen en vlakken op de
muren zichtbaar gemaakt.

De laatste hyacintenoogst van het
bloembollenveld tussen Driehuis
en Santpoort-Noord is binnengehaald. Het bollenveld verdwijnt,
want hier komt een busbaan. Om
het autoverkeer alle ruimte te geven wordt de bus verbannen naar
het akkerland.
De relatief schone aardgasbussen
die de verbinding verzorgen tussen IJmuiden en Haarlem rijden
uiteraard door Driehuis en Santpoort om zoveel mogelijk mensen
te bedienen.
Helaas lopen de bussen steeds
vaker vast in het verkeer. Door
Driehuis rijdt namelijk veel doorgaand autoverkeer. Dit veroorzaakt onveiligheid op deze route
en zorgt voor lawaai en fijnstof.
In 1982(!) concludeerde ook het
gemeentebestuur dat er teveel
auto’s door Driehuis reden, namelijk 14.000 per dag. De Dorpsraad
zei in 1992 ‘We pikken het niet
meer’ en ‘Er gaan nu 6.000 auto’s

meer door Driehuis’. Het is nu 30
jaar na 1982 en tweemaal zoveel
autoverkeer gaat nog steeds ongeremd door Driehuis.
Logische oplossing is het autoverkeer te laten wijken voor de lijnbussen. Door het ontmoedigen
van het doorgaande autoverkeer
kunnen de bussen dan doorrijden.
Tevens houden de mensen dan
een bushalte op loopafstand.
Maar nee, er wordt andersom beslist.
De bus rijdt straks langs de uiterste rand van Driehuis en de grote stroom auto’s - die er meestal
niets te zoeken hebben - blijven
dwars door Driehuis rijden.
Driehuis raakt de bus kwijt en
krijgt extra veel auto’s.
Een dom besluit van het Velsense
gemeentebestuur met dank aan
de provincie, hoedster van natuur
en milieu.
Han van Spanje, Driehuis

Driehuis - Ook dit jaar liep de
Jan Campertschool uit Driehuis
weer mee met de avondvierdaagse. Voor de 25ste keer werd
er gelopen over afstanden van 5
of 10 kilometer. Om alle kinderen die zich hadden aangemeld
een geslaagde vierdaagse te laten beleven werd ook dit jaar
weer een beroep gedaan op de
ouders, leerkrachten en sponsors.
Het papier met de uitnodiging
om mee te doen werd verzorgd
door Friso Huizinga Communicatie. Met 165 kinderen liep
meer dan de helft van de leerlingen mee.
Op maandag liepen de kinderen door Velsen-Zuid waarbij ze in Velserbeek getrakteerd
werden op limonade, snoep en
koek. Café Valerius had 30 liter
limonade voor de hele week gesponsord, Slagerij Schaper 1200
plastic bekertjes en Banketbakkerij Schmidt had voor de hele
week koekjes gebakken in de
vorm van een voet.
Dinsdag liep de route door Driehuis waarbij op de dagcamping
de versnaperingen weer klaarstonden.
Woensdag werd er door de kinderen en ouders gelopen door

IJmuiden. Op het parkeerterrein bij SVIJ was de consumptiepost onder andere ingericht
met chips, gesponsord door De
Troefmarkt uit Driehuis.
Donderdag werden alle kinderen en ouders getrakteerd op limonade en ijs, Snackbar Johan
van Es had 250 raketjes besteld.
Om achter de fanfare richting de
speeltuin niet met lege handen
te lopen kregen ook alle kinderen op het Tiberiusplein een bos
bloemen, verzorgd door Bloemsierkunst Rob van den Berg. De
avond werd afgesloten met het
in ontvangst nemen van de felbegeerde en verdiende medaille.

Win vrijkaarten voor
Dance en Dutch Valley
Velsen - Via een gezamenlijke
actie van het MKB, winkeliersvereniging stadshart IJmuiden, Horeca Nederland, UDC en de gemeente Velsen zijn 100 vrijkaarten te winnen voor Dance Valley
en Dutch Valley. Dit jaar gaat niet
meer via krasloten, maar met de
smartphone en zogenaamde QRcodes.
Wie kans wil maken op vrijkaarten voor Dance Valley op 4 augustus en Dutch Valley een week
later, kan 1 van de 100 vrijkaarten
winnen door met de smartphone
QR-codes te scannen en daarna een aantal vragen juist te beantwoorden. De QR-code is een
tweedimensionale streepjescode en staat voor Quick Respon-

se. Deze QR-code is te vinden op
posters in de bij de actie aangesloten horecabedrijven en winkels en op de website www.ijmuidenaanzee.nl. Deelnemen aan
deze actie kan van 7 juni tot 7 juli. Eerder dit jaar is aan bewoners
van Velsen ideeën gevraagd om
aansprekende acties te ontwikkelen voor beide evenementen.
De winnende inzending was o.a.
het gebruik van QR-codes op het
evenemententerrein. Hierop is de
vrijkaartenactie geïnspireerd.
Deze actie is tot stand gekomen door een samenwerking
van MKB, winkeliersvereniging
stadshart IJmuiden, Horeca Nederland, UDC en de gemeente
Velsen.
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Opbrengst concert voor
Inloophuis Kennemerland

Mannen
aangehouden
voor inbraak
Driehuis - Twee mannen zijn
dinsdag in Driehuis aangehouden na eerder die nacht te hebben ingebroken in een woning
in Haarlem. De inbrekers hadden een stoeptegel door een
woningruit gegooid om binnen te komen in een woning
aan het Dietsveld. Rond 04.30
uur hoorden de bewoners een
harde klap en toen zij beneden
kwamen waren de inbrekers al
vertrokken met een laptop. Later in de ochtend, tegen 06.00
uur, is het tweetal aangehouden in Driehuis nadat zij zich
verdacht ophielden in de omgeving van de Driehuizerkerkweg. De mannen, 34 en 35 jaar
uit Haarlem en Den Haag, bleken inbrekerswerktuig bij zich
te hebben en de laptop die eerder die nacht op het Dietsveld
in Haarlem was ontvreemd.

Trainen voor
Rabobank
Pierloop
Santpoort-Noord - Op zaterdag 8 september wordt de Rabobank Pierloop Velsen gehouden, een wedstrijd- en recreatieloop van 15 kilometer
en 8,2 kilometer. Voor de Pierloop kan onder begeleiding
worden getraind bij Atletiekvereniging Suomi. De trainingen worden gegeven op zaterdagochtend om 8.30 uur op
de atletiekvereniging Suomi,
Sportpark Groeneveen, Santpoort. De kosten bedragen
Eur 67,50 euro. Dit is inclusief
inschrijving, startnummer en
een kopje thee na iedere training. Er zijn nog maar enkele plekken, dus de Pierlopers
in spé moeten zich snel opgeven. Meer informatie of opgeven voor de trainingen: Noëlla Kieftenbeld via pierloopcursus@pierloop.nl of bellen met
06-21873290.

Brand op
zolder
Santpoort-Noord - De zolder van een woning aan de
Hagelingerweg is zondagavond flink beschadigd na
een brand. Het vuur werd
rond negen uur ontdekt. De
brandweer kwam ter plaatse en al vrij snel werd opgeschaald naar middelbrand zodat er nog meer eenheden ter
plaatse kwamen om het vuur
te bestrijden. Een deel van de
dakpannen is door de brandweer verwijderd om het vuur
te kunnen bestrijden. Het is
nog onduidelijk wat de brand
heeft veroorzaakt.

Kennemerhave zet
woningen in verkoop
Velsen - Wooncorporatie Kennemerhave heeft circa 350 woningen van haar huidige woningbezit voor verkoop aangeboden.
Het gaat om een aantal vrijgekomen woningen die op de vrije
markt worden aangeboden maar
grotendeels om huurwoningen
die nog bewoond zijn en aan de
huidige bewoners zijn aangeboden. Betreffende bewoners hebben hierover een brief ontvangen.
,,Wij willen zo in gesprek komen
met deze huurders die de koop
van hun woning eventueel willen
overwegen,’’ aldus Directeur-Bestuurder Wim Mastenbroek van
Kennemerhave (zie foto). ,,Een
aantal bewoners heeft inmiddels
positief op het aanbod gereageerd. Samen met onze afdeling
Wonen bekijken zij of de aankoop
haalbaar is. Ook hebben we een
aantal reacties gekregen waarbij men afziet van koop. Ook dat
is prima, niet iedereen wil of kan
een huis kopen. Ook in dat geval blijven we het huis uiteraard
onderhouden, afgezien van groot
onderhoud of renovatie.
Mocht een huurder in een later
stadium wél willen kopen, dan
kan dat ook. Op het moment dat
een huurder een voor verkoop
bestemde woning verlaat wordt
die woning te koop aangeboden.
Per 1 november 2011 is het overigens wettelijk geregeld dat kin-

deren van de zittende huurder
onder bepaalde omstandigheden
de mogelijkheid hebben om deze
woning te kopen.
De overheid heeft zich erover
uitgesproken dat wooncorporaties hun woningvoorraad verkleinen. Wim Mastenbroek ziet dat
de verkoop van een aantal huurwoningen nieuwe mogelijkheden
tot investering biedt. ,,Kennemerhave heeft in Velsen een woningvoorraad van 2155 woningen, circa 350 woningen krijgen nu het
label ‘te koop’. Het gaat dan bij
voorbeeld om een aantal woningen in IJmuiden, het Pendorp in
Velsen-Noord en in de Tulpenstraat en Hyacintenstraat in Santpoort-Noord. Huurders krijgen
een aantrekkelijke koopprijs aangeboden, die door een makelaar/
taxateur wordt vastgesteld. Voor
veel mensen is dat een mooie
kans om toch een eigen woning
te verwerven. Wij hebben er alle
begrip voor dat dit niet voor iedereen geldt. Die huurders hoeven zich geen zorgen te maken.
Het verhuren van woningen blijft
onze belangrijkste doelstelling.
Wij vinden het van belang dat
huurders zich thuis voelen in hun
woning.’’
Recent leeg gekomen huurwoningen worden in deze krant te
koop aangeboden, zie daarvoor
de advertentie elders in dit blad.

Telstar en Reiger Boys
gaan samenwerken
Velsen-Zuid - Mede ingegeven door de start van de Women’s BeNe League, de toetreding van Ajax en PSV tot deze competitie én de sterke toename van het aantal competitiewedstrijden voor de Witte Leeuwinnen, gaan de eerste elftallen
van Telstar en Reiger Boys (uit
Heerhugowaard) een samenwerking aan. Hierdoor wordt het
mogelijk dat speelsters van Telstar uitkomen voor Reiger Boys
en andersom. Naast deze uitwisseling krijgen talenten van Reiger Boys ook de gelegenheid om
extra trainingen te volgen bij de
Witte Leeuwinnen.

Met het aantrekken van Gideon Dijks als assistent trainer en
het verlengen van het contract
met Kees Kalk als keeperstrainer
hebben de vrouwen van Telstar
de technische staf voor volgend
seizoen compleet.
Gideon Dijks, in het bezit van het
diploma TC1, heeft zijn sporen
verdiend als jeugdtrainer bij AZ
en assistent trainer van Edward
Metgod en Marcel Bout bij Telstar. Kees Kalk was ook het afgelopen seizoen al in deze rol betrokken bij de Witte Leeuwinnen.
Tezamen met Toon Beijer heeft
Telstar hiermee een bijzonder ervaren technische staf.

Regio - Donderdag 12 juli geeft Ilse DeLange onder de
noemer Rock against Cancer
in openluchttheater Caprera
een benefietconcert. Er zijn nog
kaarten te koop. De volledige opbrengst gaat naar het Inloophuis Kennemerland dat dit
jaar haar deuren opende aan
de Wülverderlaan 51 in Santpoort-Noord. Een inloophuis is
een plek waar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten samenkomen om hun ziekte te overwinnen, dan wel te verwerken.
Nederland kent al tientallen inloophuizen. In deze regio ontbrak er nog een.
Rock against Cancer is een initiatief van Rotaryclub Bloemendaal Caprera. Een enthousiaste
jonge Rotaryclub waar de gemiddelde leeftijd rond de veertig ligt.
,,We willen het inloophuis graag
ondersteunen op een manier
die bij ons past. En dat is dus
een heus rockconcert geworden. Met de opbrengst hopen
we het verschil te maken. Het
inloophuis heeft een locatie gevonden en is netjes en gezellig ingericht. Maar voor de exploitatie en de continuïteit van
het Inloophuis Kennemerland is
nog veel geld nodig. Daar willen wij een bijdrage aan leveren”, aldus clublid Jac de Ruiter.

Ilse DeLange heeft begin dit
jaar haar vader verloren aan
kanker. Voor haar is het dan
ook een extra bijzonder concert. Het gaat al heel goed met
de kaartverkoop, maar het zou
mooi zijn als het openluchttheater straks helemaal vol zit.
Want wat is nou leuker? Samen met je familie, vrienden,
collega’s en/of relaties een geweldige avond beleven en met
een goed gevoel naar huis omdat de opbrengst naar het inloophuis gaat. Er zijn nog verschillende kaarten te koop. Zo
zijn er VIP kaarten inclusief diner bij Duin en Kruidberg, speciale bedrijfskaarten met extratjes en natuurlijk publiekskaarten. Zie ook www.rockagainstcancer.nl

Een kaarsenritueel
Voor veel mensen hebben kaarsen een symbolische waarde.
Aan het branden van kaarsen
tijdens het afscheid kunnen
verschillende
betekenissen
worden gegeven. Kaarsen
kunnen het symbool zijn voor
de vlam die blijft branden als
teken dat deze overleden dierbare voor altijd in iemands hart
is verankerd.
Kaarsen kunnen ook het licht in
de duisternis symboliseren,voor
de moeilijke tijd die voor de direct betrokkenen komen gaat.
Een andere reden om kaarsen
aan te steken kan zijn voor
directe naasten die om redenen van bijvoorbeeld ziekte of
vakantie ver weg niet aanwezig kunnen zijn. Deze persoon
wordt dan met het kaarsje vertegenwoordigd.
Voor kinderen betekent het
aansteken van kaarsen dat ze
worden betrokken bij het afscheid. Door het aansteken geven zij licht en warmte aan de
dierbare overledene. Kinderen
kan ook gevraagd worden om
beurten een kaarsje aan te steken, waarbij ze iets vertellen en
een herinnering ophalen. “Opa,
ik vind het jammer dat we nooit
meer samen boten gaan kijken”.

Alice Loeters
Soms zoeken kinderen zelf een
mooie kaars uit of wordt een
persoonlijk lichtje gemaakt.
Die worden na afloop mee naar
huis genomen om te branden
op bijzondere dagen zoals de
verjaardag van oma of met
kerstmis.
Een ritueel waar veel troost van
kan uitgaan is om de naam van
de overledene in waxinelichtjes
te laten branden tijdens het
afscheid. Als daarvan een foto
wordt gemaakt kan deze dienen als bedankkaartje dat later
wordt verstuurd.
Een kaarsenritueel geeft het
afscheid een persoonlijke tint.
Rond de dood biedt de symboliek van het licht de nabestaanden steun en hoop.
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452
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OBS De Blauwe Rog
trommelt voor toekomst
IJmuiden - Vijf weken geleden begon Buitenschoolse Opvang De Blauwe Rog met een
nieuw project: ‘Trommelen voor
toekomst’, geld inzamelen voor
Ethiopië. Het geld is om leerkrachten trainingen te geven
om kindvriendelijker les te geven. En bovendien voor meer
toiletten, watertappunten en
het aanstellen van vertrouwenspersonen. Veel meisjes
durven niet meer naar school
omdat ze erg slecht behandeld
worden.
Op De Blauwe Rog werden
voor dit goede doel Afrikaanse
knutselwerkjes gemaakt met
de kinderen, zoals een djembé
en regenkokers. Daarna werd
een Afrikaanse markt opgezet,
om de knutselwerkjes te verkopen aan de ouders. Ook waren er verschillende Afrikaanse
hapjes en een fruitdrankje die
konden worden gekocht.
De meiden en jongens hebben
ook nog een Afrikaanse dans
laten zien aan de ouders en

een djembéconcert mocht ook
niet ontbreken.
Ook hebben de kinderen wensen voor de Afrikaanse kinderen uitgesproken. Enkele wensen van de kinderen waren dat
ze een net zo goed leven als
ons krijgen, dat ze een tattoo
mogen zetten, dat ze een Playstation en cadeautjes krijgen in
Afrika en dat de bange kinderen niet meer bang naar school
gaan. En zo waren er nog meer
mooie wensen.
Het was mooi om te horen dat
ze de kinderen in Afrika ook
zoveel geluk wensen als dat ze
zelf hier hebben.
Ook was er een prijs te winnen.
Raden hoeveel snoepjes er in
de pot zitten. Femke en Nora hebben de prijs gewonnen.
Dankzij de vele bezoekers van
de Afrikaanse markt was het
een heel geslaagde middag.
Alle ouders die wat voor het
goede doel over hebben gehad heel erg bedankt namens
de kinderen in Ethiopië.

Cabaret on the Beach

Villa Westend opent
‘Strandschouwburg’
Velserbroek - Vrijdag 6 juli, van 19.00 tot 24.00 uur,
houdt Villa Westend in samenwerking met By Night
Events een uniek evenement
in Nederland. Waar het theaterseizoen in de schouwburgen in de zomer gesloten is,
opent Villa Westend haar eigen ‘strandschouwburg’. Op
het fraaie strand van Villa
Westend aan de Westbroekerplas zal een heus openluchtspektakel
plaatsvinden: Cabaret on the Beach!
Cabaret on the Beach draait
om twee cabaretduo’s. Met bekende Nederlandse cabaretiers
als Arie Koomen, Edo Brunner
en Speelman & Speelman belooft het een succes te worden.
Speelman & Speelman zijn dé
performers om deze avond ook
een muzikale wending te geven.
Zij staan bekend om hun komische combinatie tussen cabaret en popmuziek. Broers
Daan en Joost Speelman treden al vanaf hun zeventiende op in theaters in Nederland.
In 2005 werden ze tweede bij
het Amsterdams Kleinkunstfestival. Dit was tevens de start
van hun eerset theatervoorstelling ‘Niet over één spoor’. Tijdens hun voorstellingen mixen
Speelman & Speelman verhalen, liedjes en scènes tot een
geheel. In 2008 kwam hun eerste cd uit.
Arie Koomen is onder de mees-

te Velsenaren uiteraard bekend
van zijn act met Sylvester. Onder de naam: Arie & Sylvester hadden zij jaren succes en
stonden zij in vele uitverkochte zalen door heel Nederland.
Daarnaast is Arie zeer bekend
geworden als één van De Lama’s met onder meer Ruben
Nicolai, Tijl Beckand en Ruben
van der Meer. Nu heeft Arie de
handen ineen geslagen met
Edo Brunner. Brunner is zowel
acteur, presentator als cabaretier, een veelzijdig man dus.
Hij is bekend van programma’s
als Tequila, Kannibalen, Fort
Boyard en Cash Cab. Nu zijn
het: Arie & Edo.
Arie & Edo omschrijven zich
als: ,,Edo en Arie een typisch
geval van: kom je er eentje tegen dan is er niks aan de hand.
Maar met zijn tweeën zijn ze
als de vlooien in je pels en niet
te houden. Lama meets de Mol,
cabaret meets tequila. Een
nieuwe combinatie van een beproefd recept.”
Cabaret on the Beach is een
nieuwe belevenis en niet te
vergelijken met een avondje in
een theater. Het reeds bestelde zonnige weer zal zorgdragen voor een heerlijke zomerse
avond en de topartiesten zorgen voor het vermaak.
Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via www.villawestend.nl
of www.bynightevents.com of
Bruna Velserbroek of Brederode Sport Santpoort of elke Free
Record Shop in Nederland.

Sponsoren
laten wens van
PVM uitkomen

Into the Woods: vrolijk
sprookje met ‘n knipoog
IJmuiden – AHA-productions
had vorige week vier dagen bijna volle bak in het Witte Theater
met de uitvoering van hun musical Into the Woods. AHA-Productions is een vrij nieuwe speler op de toch al goedgevulde musicalplanken van Velsen.
De artiesten zijn (op een na) afkomstig van het Ichthus Lyceum
(Theater), waar zij vorig jaar ‘Dolf
de musical’ brachten als toepasselijk afscheid van muziekleraar Dolf Schelvis. Die musical
smaakte naar meer. Dus hebben oud-leerlingen, docenten en
muzikaal leiders zich verenigd in
AHA-Productions.
Into the Woods is een musical van Stephen Sondheim en
James Lapine, gebaseerd op
de Sprookjes van Grimm en in
het Nederlands vertaald door
Koen van Dijk. Bij AHA-Productions was Han Bruinenberg de
muzikaal leider en was de regie in handen van Alma Wolfs
en Anouk Rutten. Rector Arjan
Odijk heeft de algehele leiding
op zich genomen, maar speelde zelf ook een rol in de musical,
voornamelijk als verteller.
Gooi de sprookjes Assepoester,
Roodkapje, Raponsel en Sjaak
en de Bonestaak door elkaar,
roer er een verhaallijn en prachtige muziek doorheen en je krijgt
Into the Woods. Een grappige
musical die goed te volgen is en
prachtige liedjes kent.
En bij AHA-Productions beschikken ze over vele talentvolle acteurs en zangers zoals Ju-

dy Kesnar, Baris Kirik, Hanneke Drenth, Rebecca Bakker, Leonie de Ruyter, Mieke Koers en
noem het hele lijstje maar op.
Stuk voor stuk mensen met een
goede stem, uitstraling en durf
en dus een feest om naar te kijken en te luisteren. Het grappige verhaal dat begon met ‘Er
was eens..’ leek leek aanvankelijk al snel te eindigen, gelukkig
riep verteller Odijk dat het pauze
was, wat een zucht van opluchting door het publiek deed gaan,
want zij wilden meer sprookjes,
dwaze prinsen op witte (stok)
paarden (Sjoerd Jansen en Arjen
Hinloopen) en verstandige, doch
hartstochtelijke bakkersvrouw
(Hanneke Drenth). De prachtige
stemmen van Raponsel (Leonie
de Ruyter), Assepoester (Rebecca Bakker), Sjaaks moeder (Mieke Koers) en de heks (Judy Kesnar) waren als die van de Lorelei en lieten niet los. Arno Hillege
speelde een prachtige wolf. Baris Kirik, altijd sterk, deze keer de
bescheiden bakker. Roodkapje
(Sandra van Houten) stond heel
stevig in haar schoentjes te zingen en de arme Sjaak (Pim Koster) kwam tot grote heldendaden.
Into the Woods heeft de dwaasheid en wijsheid van sprookjes
in zich. De prachtige karakters
zorgden voor een glimlach, grijns
of volle lach van het publiek. En
wat is er meer nodig om tot een
heerlijk avondje theater te komen? (Karin Dekkers, foto: Annique van Laar)

Driehuis - In de tijdelijke locatie
in Driehuis is er nauwelijks ruimte om de grote collectie die het
Pieter Vermeulen Museum bezit te tonen. Vanwege haar 60-jarig bestaan heeft het Pieter Vermeulen Museum de in april geopende tijdelijke tentoonstelling ’60 jaar verzamelen’ ontwikkeld samen met een stukje ‘vaste’ tentoonstelling om het museum interessant te maken voor bezoekers van alle leeftijden. Hierin zijn veel collectiestukken verwerkt maar een groot deel van de
collectie staat nog opgeslagen.
Zonde eigenlijk vonden de medewerkers. Zij ontwikkelden daarom
een plan om op andere manieren
kennis te maken met het museum
en de collectie zonder bezoekers
hiervoor fysiek het depot in te sturen. Middels touchscreens, kan
de collectie namelijk ook getoond
worden! De J.C. Ruigrokstichting
en de gemeente Velsen doneerden een bedrag waarmee touch-

screens werden aangeschaft die
nu al in de tentoonstelling staat.
Het ANWB fonds zal een multitouchscreen in de ontvangstzaal
financieren. Het wordt dan mogelijk om verschillende mensen gelijktijdig de collectie te laten ontdekken. Het Rabobank Coöperatie fonds zal de kosten voor de
nieuwe apparatuur in de filmzaal
financieren. Hierdoor kunnen bezoekers zelf selecteren welke informatieve film m.b.t. de collectie,
het museum of de tentoonstelling
zij willen bekijken. Op deze manier kan iedere bezoeker een film
kiezen die past de leeftijd/informatiebehoefte. Nu de toezeggingen zijn ontvangen, kan het echte
werk voor het museum gaan beginnen. Het zal een hele klus worden om de collectie te digitaliseren maar het vooruitzicht deze
database straks op uiteenlopende en aantrekkelijke wijze aan te
bieden aan het publiek maakt het
museum zeer gemotiveerd.
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Proeflessen bij
Dschen Dui

‘Kom je bed uit!’ actie
voor mode en meer
Santpoort-Noord - ‘Bij de tijd’
is ze altijd al geweest, eigenaresse Christine de Haan van
Gallo Original’s in de Santpoortse Hoofdstraat. En dat de Santpoortse winkeliers geloven in
samenwerking als het gaat om
het de klanten zo prettig mogelijk te maken, is ook een gegeven. Vandaar de grappige, maar
ook bijzonder voordelige actie
die zaterdag op stapel staat.
Onder het motto ‘Kom je bed
uit!’ zijn er prettige kortingen
voor de goed uitgeslapen klanten. Samen met Just Shoes, de
naam zegt het al, dé schoenenzaak van Santpoort-Noord en
het recent geopende La More
voor Fashion and Jewels van
Shirley Visser begint de dag erg
vroeg.
Van 8.00 tot 10.00 uur bedraagt
de spectaculaire korting bij deze drie zaken wel 50 procent.

Diegenen die dat een beetje te
gortig vinden in het EK-seizoen
kunnen van 10.00 tot 11.00 uur
toch nog eventjes 40 procent
korting meepikken.
En vanaf 11.00 uur begint officieel de Summersale met leuke
kortingen. Een kwestie van uitgeslapen genoeg zijn om de zomergarderobe aan te vullen met
de schoenen die je net nog miste in je garderobe bij Just Shoes,
het geheel af te stylen met
mooie sieraden of een heerlijk
hebbeding van La More, of eindelijk die kleurige broek of fijne jurk aan te schaffen bij Gallo Original’s en La More.
Ook de herencollectie gaat met
prettige korting bij Gallo de deur
uit. Een leuke actie van deze drie
ondernemende
ondernemers
en reden om inderdaad vroeg
je bed uit te komen. (Ingeborg
Baumann)

SP wil betere zebrapaden
op de Planetenweg
Velsen - De SP-afdeling Velsen gaat zaterdag 16 juni
handtekeningen
verzamelen
om steun te verwerven voor de
verbetering van de oversteekplaatsen op de Planetenweg.
De petitie richt zich op de leden van de gemeenteraad. Zij
moeten het gemeentebestuur
voor een dwaling behoeden.
De gemeente Velsen wil in
2013 de Planetenweg herinrichten, en wel zo dat de
doorstroom van het autoverkeer wordt bevorderd. Daartoe zullen de meeste zebrapaden verdwijnen. Die zijn, volgens de gemeente, straks niet
meer nodig omdat de rijbanen
nog slechts 3 meter breed met
een ertussen. Ook de fietspaden worden vrij van de rijbanen
aangelegd.
Zebrapaden bieden dan, nog
steeds volgens de gemeente,
slechts schijnveiligheid - temeer omdat uit de statistieken
blijkt dat juist bij zebrapaden

de meeste voetgangers worden aangereden. SP Velsen wil
niet dat de veiligheid van in het
bijzonder ouderen en kinderen als fietsers en voetgangers
wordt opgeofferd aan enkele seconden tijdwinst voor het
autoverkeer. De SP wil dat de
nu bestaande zebrapaden gehandhaafd blijven en zelfs worden verbeterd. Dit ondermeer
met een verhoogde en gemarkeerde oversteek en met borden en signalen.
Zaterdag tussen 12 en 14 uur
zullen SP-leden op het Zeewijkplein, langs de Planetenweg en het pleintje voor de Dekamarkt handtekeningen inzamelen. Mocht u hen missen, dan kunt u van de website van de SP (http://velsen.
sp.nl) zelf een handtekeningenlijst downloaden en afdrukken. Volle handtekeningenlijsten kunnen worden ingeleverd
bij Gerko Buist, Hazenvlak 21 in
IJmuiden.

Santpoort-Noord - Dschen Dui
in Santpoort start met Power flow
yoga op de woensdagochtend van
09.30 tot 11.00 uur. Op 20 en 27
juni van 9.30 tot 11.00 uur kun je
hier terecht voor een gratis proefles Power flow Yoga. Opgeven is
niet nodig, je kunt zo meedoen.
Om je vrij te kunnen bewegen is
makkelijk zittende (sport)kleding
gewenst en je hoeft geen schoenen of sokken aan op de mat. Yoga betekent verbinden. Het doel
van yoga is het in balans brengen van lichaam en geest. Bij yoga staan specifieke ademhalingstechnieken, lichaamsoefeningen
en meditaties centraal. Yoga kun
je serieus en toch speels beoefenen. Door yoga ga je met je lichaam aan de slag waardoor je in
het denken rustiger wordt. Kortom niet zweverig maar puur praktijk gerichte oefeningen die jezelf
kunt ervaren. Ontdek en ervaar je
mogelijkheden. Een leuke manier
om je ‘ik’ te leren kennen. Power
flow yoga is de westerse variant
van de Ashtanga (Vinyasa) yoga.
Ashtanga is een traditionele vorm
van yoga die 5000 jaar oud wordt
geschat en afkomstig is uit India.
Deze vorm van yoga is in de jaren ‘70 naar het westen gebracht
door de studenten van Pattabhi
Jois. Power flow yoga bestaat uit
dynamische en krachtige yogaoefeningen. Het oefenen van asana’s in een aaneengeschakelde
serie, gecombineerd met de juiste ademhaling. Door het uitvoeren
van zo’n serie, wat een flinke inspanning vraagt, kan een weldadige ontspanning bereikt worden.
Je ontwikkelt een optimale conditie, kracht en souplesse. Spieren in het bekken, de rug en de
buik, die vaak niet gewend zijn te
werken, worden aan het werk gezet. Door de vloeiende overgangen van de ene naar de andere
oefening ontstaat een flow, die je
ongekende mogelijkheden naar
boven haalt en je steeds nieuwe grenzen laat overgaan. Power
Flow yoga maakt je springlevend!
Iedereen is van harte welkom op
de proeflessen Power Flow yoga
bij Dschen Dui aan de Wüstelaan 79.

Kompas loopt voor Kika
IJmuiden - Afgelopen week was
het weer zover. Ruin 250 kinderen van basisschool Het Kompas,
locatie Oost, West bovenbouw en
West onderbouw deden mee aan
de avond 4-daagse. Alle kinderen
liepen vier dagen lang 5 kilometer
per dag. Met als beloning de befaamde medaille.
Dit jaar was er naast die medaille
nog een andere heel goede reden
om mee te doen aan dit jaarlijks
terugkomende evenement, Kika. Kika staat voor Kinderen Kankervrij en deze stichting verzamelt
geld in voor onderzoek en betere behandeling en genezing van
kinderkanker. Jaarlijks hebben ze
een speciale actie en dit jar konden kinderen zich opgeven voor:
‘Ik loop voor Kika’.
Omdat Het Kompas de afgelopen
jaren intern heeft mogen meema-

ken hoeveel impact het heeft als
een kind en zijn familie met deze
vreselijke ziekte te maken krijgt,
was de keuze snel gemaakt en zijn
alle kinderen die zich hadden opgegeven voor de avond 4-daagse
aangemeld voor deze actie.
Kinderen konden zich laten sponsoren voor de avond 4 -daagse en
dat hebben ze ook massaal gedaan. Bij de start kregen alle kinderen een stoere oranje armband
met daarop de tekst ‘Ik loop voor
Kika’, waarmee men kon laten
zien dat ze ambassadeurs waren
van Kika.
Totaal kan er na die vier avonden
waarbij men met mooi weer, maar
helaas de laatste avond met regen, maar met heel veel plezier
met elkaar hebben gelopen, een
totaal bedrag van 1750,50 euro
overgemaakt worden naar Kika.

Ski Pro Team loopt geld
voor KiKa bij elkaar
Velsen-Zuid - Het Ski Pro Team
dat traint bij SnowPlanet heeft
met een groot team meegedaan met de KiKaRun, zondag
in Spaarnwoude. De skiërs lieten zich allemaal goed sponsoren en brachten samen 4.360,50
euro bij elkaar.
Het team stond vooraan bij de
start van de run en ging hand in
hand van start. In totaal deden
er 28 kids en twee volwassenen
mee. Alle lopers zijn zelfs onder
de 30 minuten binnengekomen.
Floor van Ameyde was zelfs de
eerste vrouw. Zij kwam samen
met teamgenoot Rick Roetert
Steenbruggen over de finish. Zij

liepen een tijd van 21.16. Helaas
kon Xena Huizinga, voor wie zij
ook liepen, niet bij de loop aanwezig zijn, omdat zij te ziek was.
Voor de deelnemers van het Ski
Pro Team was dat een extra stimulans om vol te houden. als het
moeilijk werd. Xena kan tenslotte het bijltje er ook niet bij neer
gooien als ze moe is.
Het Ski Pro Team mag trots zijn
op zichzelf en wat zij hebben bereikt. Zij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit
succes. Zaterdag mogen zij gaan
klimmen bij Saplaza in Haarlem, die dit uitje belangeloos beschikbaar stelde aan het team.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Feestelijke diplomauitreiking Opstap Velsen
Naaicursus
De Brulboei - Zelfmaakmode is
weer helemaal terug van weggeweest. Gre deelt al jaren met veel
plezier haar kennis op het gebied
van naaivaardigheid. U leert o.a.
knoopsgaten maken, mouwen
inzetten, doorslaan, patroontekenen en wordt geholpen bij uw
verstelwerk. Zowel beginners als
gevorderden zijn welkom om deel
te nemen aan deze cursus. De
cursist bepaalt wat deze wilt leren d.m.v. eigen ideeën en patronen. Tijdens de les leert u over het
gebruik van de naaimachine met
al zijn mogelijkheden. Ook staat
de Lockmachine voor u klaar om
uw kleding mooi af te werken.
De Brulboei start in september
met twee naaicursussen. Dit komende seizoen is er voor cursisten de mogelijkheid om op maandagochtend of maandagavond
naailessen te volgen. De tijden
zijn van 9.30 tot 11.30 uur en ‘s
avonds van 19.30 tot 21.30 uur.
Meer weten? Bel 0255 510652.

Huttenbouw
Velserbroek
Buurtsport Velsenbroek - De
Velserbroeker jeugd van 10 jaar
en ouder is van harte welkom bij
de huttenbouw van Velserbroek
25 t/m 28 juli. Ook dit keer wordt
het zoveel mogelijk een jeugd/
jongeren-event. De deelnemers
zullen dus zoveel mogelijk zelfstandig hun bouwwerk in elkaar
timmeren. De begeleiding is deels
in handen van jongeren uit Velserbroek; zij zullen de deelnemers
helpen als dat nodig is. Tevens lopen er voldoende volwassenen
rond (jongerenwerkers en vrijwilligers van de Koe en Buurtsport
Velsen) die de bouwsels controleren op veiligheid. Opgeven kan
door het invullen van een inschrijvingsformulier (verkrijgbaar per
mail, bij Jongerencentrum de Koe,
Zadelmakerstraat 3, of op straat
bij Buurtsport), laten ondertekenen door één van de ouders en
voorzien van 10 euro inleveren bij
de Koe/Buurtsport. Meer weten?
Bel Ad Otten 06 11883720.

Twintig trotse kinderen en hun
moeders ontvangen zaterdag 7
juli het Opstapdiploma uit handen van wethouder Annette
Baerveldt en Allart van Deventer directeur van Stichting Welzijn Velsen, de organisatie die
het programma elk jaar uitvoert.
Opstap richt zich vooral op de
cognitieve ontwikkeling van kinderen van 4 tot 6 jaar. In het programma wordt er vanuit gegaan
dat kinderen een zeker kennisen begripsniveau nodig hebben
om een succesvolle start te kunnen maken in groep 3 van de
basisschool. Taalontwikkeling,
het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen en het leren van
vaardigheden om problemen op
te lossen, zijn belangrijke elementen in het programma.
Bij het uitvoeren van de activiteiten die aan het programma verbonden zijn, spelen de moeders
een essentiële rol. Voorts raken zij door Opstap geïnteresseerd in het volgen van cursussen of in het opdoen van kennis
op een andere manier. Dit heeft
een gunstig effect op de steun
die zijn aan hun kinderen geven.
De moeders komen elke twee

weken bij elkaar, bespreken allerlei thema’s en krijgen voorlichting op het gebied van onderwijs, gezondheid en voorzieningen. Ook krijgen zij thuis begeleiding van speciaal opgeleide buurtmoeders. De diplomauitreiking vindt plaats op zaterdag 7 juli van 15.00 tot 17.30 uur
in Buurtcentrum de Spil, Frans

Halsstraat 29 in IJmuiden. Na het
formele gedeelte van het programma zullen de kinderen zingen en dansen voor de ouders
en wordt iedereen verrast met
een leuk optreden.
Ook zijn er allerlei creatieve activiteiten voor de kinderen. Het
belooft dus weer een fantastisch
feest te worden.

Op- en afritten Beldag
Gehandicapten Beraad Velsen - Woensdag 11 juli organiseert het Gehandicapten Beraad Velsen een Op- en afritten
Beldag. Van 10.00 tot 13.00 uur
zitten medewerkers van Gehandicapten Beraad klaar achter de telefoon om slecht begaanbare of gevaarlijke op- en
afritten in de gemeente Velsen
te inventariseren. Ook per post
of mail kunt u uw bevindingen doorgeven. Voor rolstoel-,
scootmobiel- en rollatorgebrui-

kers zijn een aantal op- en afritten op de openbare weg niet
goed te nemen. Het Gehandicapten Beraad zou graag zien
dat overal stoepverlagingen
worden toegepast in plaats van
de zogenaamde op- en afritbakken.
Om kenbaar te maken aan de
gemeente Velsen wat de problemen zijn, is een duidelijk
overzicht nodig. Op woensdagochtend 11 juli kunnen slecht
begaanbare of gevaarlijke op-

en afritten telefonisch worden
doorgegeven via telefoonnummer 0255-548522 of per email
gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl (Per post: Postbus
142, 1970 AC IJmuiden).
Voor een goede inventarisatie
is een duidelijke plaatsaanduiding noodzakelijk, dit kan door
middel van een aanduiding van
de kruising van straten of een
huisnummer in de straat. Indien
u per mail reageert, dan wordt
een foto zeer op prijs gesteld.

Kom naar de thuismarkt
De Mel - Zaterdag 16 juni organiseert Buurtcentrum de Mel
in samenwerking met Stichting
Vrienden van Velsen Noord alweer de 8ste thuismarkt in Velsen-Noord.
Dit jaar is er speciale aandacht
voor ouderen met het ouderenpodium; van 10.00 tot 14.00 uur
worden ouderen verwend met
een zeer afwisselend programma. Na ontvangst met koffie en

gebak staat een zomerse modeshow op het programma
gevolgd door een wervelend
optreden van De Raddraaiers. Dan verhuizen de ouderen naar De Schulpen voor een
luxe lunch.
Kinderen kunnen de hele dag
kiezen uit vele activiteiten bij
het kinderplein en de sportverenigingen.
Tussen de middag zijn bios-

coopbonnen te winnen bij een
Megatwister wedstrijd! Alle inwoners kunnen een kansje wagen bij de geweldige Superbingo.
’s Middags van 14.00 tot 16.00
uur zijn er vier bingorondes met
prachtige prijzen en een pauze
optreden van Robin Moojen.
Meer weten over de thuismarkt? Bel Buurtcentrum de
Mel 0251-210050.

‘Ik jou
niet begrijp’x
De Spil - Stelt u zich de volgende situatie voor. U staat in
de rij bij de bakker en voor u
staat een man. ,,Ehm, ikke wil
broad.” ,,Dat kan meneer, wat
voor brood mag het zijn? Wit,
bruin, volkoren, maïs of iets anders?” ,,Ik jou niet begrijp, ikke
wil broad.”
Het duurt nog wel even voordat de man klaar is. En als hij
thuis komt blijkt hij het verkeerde brood gehaald te hebben... Dit voorbeeld komt dagelijks voor. Er zijn veel mensen in de gemeente Velsen die
hun Nederlands niet goed beheersen, waardoor zij moeite hebben met alle gewone
dingen buiten de deur, zoals
boodschappen doen. Hier kunt
u iets aan doen! Voor diverse
taalactiviteiten zoeken wij vrijwilligers.
Wilt u zich in uw vrije tijd inzetten om een anderstalige man
of vrouw in de gemeente Velsen te helpen met het beter leren spreken van de taal? Dan
zijn er diverse mogelijkheden.
Er zijn individuele taallessen
waarbij een vrijwilliger gedurende een jaar gekoppeld
wordt aan een anderstalige
man of vrouw. Sommige van
hen volgen een inburgeringtraject bij het Nova College. In de
individuele lessen zijn al ruim
veertig vrijwilligers wekelijks
actief of actief geweest. Ook
is het mogelijk om een groepje anderstaligen les te geven in
een buurtcentrum of een basisschool.
Vrijwilligers hoeven niet te beschikken over een onderwijsbevoegdheid, zij worden begeleid door de projectleider
en kunnen, indien gewenst en
noodzakelijk, cursussen volgen.
Is uw interesse gewekt maar
wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden? U kunt contact opnemen met mevrouw
Elisabeth Hoekstra via Buurtcentrum de Spil, 0255-510186
of via elisabethhoekstra@welzijnvelsen.nl.

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

HOV deelproject 5-zuid
De provincie Noord-Holland
en Velsen werken aan de realisatie van HOV- tracé voor
de buslijn tussen Haarlem en
IJmuiden aan Zee. Op enkele locaties moet hiervoor een
vrijliggende busbaan ingepast
worden.
Dit geldt ook voor het deelproject
5-zuid. Dit project loopt vanaf de
nieuw aan te leggen onderdoorgang onder de huidige spoorlijn
tussen Santpoort-Noord en Driehuis tot aan de Zeeweg in IJmuiden. De bus volgt hier straks de
oude spoorlijn langs de westzijde
van Driehuis.
Het college van B&W heeft nu een
conceptontwerp vrijgegeven voor

inspraak. De inspraakperiode is
tussen 15 juni en 27 juli. Aanvullend wordt hierbij op dinsdag 26
juni om 19.00 uur een informatieen inspraakavond georganiseerd
in het TATA Steel Stadion.
Een bekritiseerd fietspad maakt
nu nog deel uit van het conceptontwerp. Na afloop van de inspraakperiode op 27 juli aanstaande, worden alle reacties beoordeeld en opgeschreven in een
inspraakrapportage. Vervolgens
gaat het college van B&W de belangen afwegen en een besluit nemen over een definitief ontwerp.
Het ontwerp en het inspraakdocument zijn te vinden op
www.hovvelsen.nl

Weekendafsluiting
Wenckebachstraat
Van vrijdagavond 15 juni vanaf
circa 19.00 uur tot en met zaterdagavond 16 juni is een groot deel
van de Wenckebachstraat in Velsen-Noord afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Het
verkeer wordt omgeleid.

havenweg-Concordiastraat-Basisweg-Lijndenweg-Velsertraverse en
terug. Rijwielverkeer kan gebruik blijven maken van de fietspaden Wenckebachstraat en wordt alleen ter plaatse
van de kruising Breedbandweg-Wenckebachstraat omgeleid.

De Wenckebachweg is dicht tussen
de Staalstraat en de Binnenduinrandweg/Rijk de Waalweg (N197). Ook het
kruispunt bij de Breedbandweg-Grote
Hout of Koningsweg is afgesloten.

Er wordt zowel in de avond en nacht
als overdag gewerkt. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk
te beperken. De verwachting is dat
het werk zaterdagavond wordt afgerond; dit hangt o.a. af van de weersomstandigheden. Nadere informatie op
www.velsen.nl.

De omleidingsroute voor motorvoertuigen gaat via de Rooswijkweg-Staal-

Evenementen in Velsen
15 t/m 17 juni
16 juni
17 juni

Dorpsfeest
Beeckestijnpop
Zwemwedstrijden

19 t/m 22 juni

Avondvierdaagse

Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Kanobaan,
Spaarnwoude
Velserbroek

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

Onthulling barmhartigheid
Wethouder Wim Westerman onthulde op 7 juni 2012 het beeld ‘Patiënt en verpleger’ bij het verpleeghuis Velserduin in IJmuiden. Het
marmeren kunstwerk verbeeldt de
barmhartigheid en is gemaakt door

de beeldhouwster Charlotte van
Pallandt. Het stond vanaf 1972 bij
de ingang van het Zeewegziekenhuis en is na de sloop van het ziekenhuis herplaatst. (foto: Ko van
Leeuwen)

Uit en thuis met IJmond App
Geen grote plattegrond uitvouwen over uw fietsstuur. Direct
informatie over de omgeving
waar u wandelt. Dat kan nu met
IJmond Wandel- en Fiets App.
Met deze App op uw smartphone
wordt u via de GPS langs de leukste
routes geleid. Bij de bezienswaardigheden kunt u nadere informatie
oproepen, en zelfs filmpjes en foto’s
over de omgeving. Er zijn vier routes

om te wandelen en vier om te fietsen.
Ook de Fast Flying Ferry (FFF) over
het Noordzeekanaal is in de App opgenomen, speciaal voor bezoekers
vanuit Amsterdam. Het initiatief
voor de App kwam van de gemeente Velsen en de overige IJmond-gemeenten sloten hier graag bij aan.
De IJmond Wandel- en Fiets-App
kunt u vanaf nu downloaden via de
App-stores of via www.abellife.nl.

5 juli: Gast van de Raad
Hoe werkt de gemeenteraad?
Wie zitten er in? Hoe kunnen
inwoners invloed uitoefenen op
de politiek? Geef u op als Gast
van de Raad en krijg antwoord
op deze vragen.
De hoogte van OZB, subsidie aan
culturele instellingen of het vaststellen van een bestemmingsplan –
het gaat inwoners van de gemeente direct aan en de gemeenteraad
neemt er besluiten over. Maar hoe
werkt dat precies? Dat wil de gemeenteraad van Velsen graag vertellen; die nodigt daartoe inwo-

ners uit als ‘Gast van de raad’. Vooraf krijgen de gasten uitleg over de
werkwijze van de raad en de agenda
van de raadsvergadering. Zij kunnen al hun vragen stellen, de vergadering bijwonen en raadsleden
spreken in de pauze en na afloop.
Wilt u op donderdag 5 juli ook Gast
van de Raad zijn, dan kunt u zich
aanmelden bij de griffie via 0255567502 of griffier@velsen.nl. U
krijgt na aanmelding een bevestiging en vlak voor de raadsvergadering een informatiepakket toegestuurd.
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Al meer dan 100 stuks verwijderd

Onveilige fietspaaltjes
Paaltjes op fietspaden om auto’s
te weren – ze werken goed, maar
er gebeuren ook de nodige ongelukken mee. Jaarlijks raken landelijk een paar honderd fietsers
ernstig gewond als gevolg van
aanrijdingen met paaltjes.
De gemeente Velsen wil hier iets aan
doen. Eind maart 2012 is de gemeente samen met de fietsersbond door
Velserbroek gefietst, waar de meeste
paaltjes in fietspaden staan. Ook wethouder Vennik fietste mee.
Al gauw was de conclusie dat er heel
veel paaltjes weggehaald konden
worden. Een aantal paaltjes kan beter
worden verplaatst, zodat zij voor fietser minder gevaar opleveren. Inmiddels zijn in Velserbroek al bijna 100
paaltjes uit fietspaden verwijderd;
waarschijnlijk worden dit er nog wel
meer. (foto: gemeente Velsen)

Vernieuwingen zwembad
Afgelopen zondag 9 juni was het
feest bij zwembad De Heerenduinen.
De receptiebalie, de toegang naar het
buitenbad en de kleedaccommodatie
buiten zijn verbouwd. De heer Cees
Zwanenburg – het langst in dienst bij

de zwembaden – heeft de nieuwe faciliteiten feestelijk geopend. De medewerkers van het zwembad nodigen
iedereen van harte uit om de vernieuwingen zelf te komen bekijken en gebruiken. (foto: gemeente Velsen)

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
2 juni 2012 tot en met 8 juni 2012
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld. Voor
zover de aanvragen voor een
omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 0255567424.
w12.000267
Kennemerstrand
174 IJmuiden, brandveilig gebruik
tijdelijk bouwwerk (04/06/2012);

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

Verlenging
w12.000268 Eemstraat 25 IJmuiden,
plaatsen
erfafscheiding
(05/06/2012); w12.000269 Duinen Kruidbergerweg 89 SantpoortNoord, gebruik weiland boer Rutte t.b.v. parkeren op 16 september
2012 (05/06/2012); w12.000270
Bloemendaalsestraatweg
106
Santpoort-Zuid, kappen van 1 boom
en toppen van meerdere bomen
(06/06/2012); w12.000271 Sportlaan 7 0085 Santpoort-Zuid, oprichten dagverblijf (07/06/2012);
w12.000272 Wenckebachstraat
ong. Velsen-Noord, kappen van 1
iep en 2 populieren (07/06/2012);
w12.000273 Anna van Burenlaan 7
Santpoort-Zuid, veranderen en vergroten begane grond (08/06/2012);
w12.000274 IJsselstraat 83 IJmuiden, veranderen en vergroten 2e verdieping (08/06/2012).

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

te beslissen verlengd met zes weken:
w12.000186
Middenduinerweg
85. renoveren van een veldschuur

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat
zij in hun vergadering van 4 juni 2012 hebben besloten tot vaststelling van de:
- beleidsregel “Subsidiëring
Amateurkunst Velsen”
- beleidsregel “Subsidiëring
Maatschappelijke Participatie”

Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking
op 15 juni 2012.
Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende 16
weken ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden De beleidsregels worden ook gepubliceerd op www.velsen.nl
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Ontwerp-bestemmingsplan
Ontwerp-bestemmingsplan
“Bedrijventerrein Velserbroek”
Burgemeester en wethouders
van Velsen zijn voornemens de
gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te
stellen voor het bedrijventerrein te Velserbroek. Het gebied
wordt in het noorden begrensd
door het perceel van tuincentrum Groenrijk (Rijksweg 289),
in het oosten door de Hofgeesterweg, Ambachtsweg, Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein
(gemeentegrens met Haarlem)
en in het westen door de N208.
Het plangebied sluit aan op de
plangrens van het project de Grote Buitendijk/Hofgeest.
Het plangebied kenmerkt zich door
het bedrijventerrein Broekerwerf,
de bedrijven in het zuidelijke deel
van de Hofgeest en de bebouwing tegen de gemeentegrens met Haarlem.
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die
aan actualisering toe zijn en in verschillende ontwikkelingen (zoals de
uitbreiding tuincentrum Groenrijk,
uitbreiding parkeren Pré Wonen, een
lunchroom aan de Ambachtsweg,
uitbreiding van het kantoor PWN
en een wijzigingsbevoegdheid voor
het een perceel aan de Zadelmakerstraat/Kleermakerstraat ten behoeve van de vestiging van volumineuze detailhandel (een bouwmarkt) en
horeca). De functie van het gebied
is primair bedrijven. Het bestem-

mingsplan beoogt een eigentijdse
planologische regeling te geven voor
dit plangebied.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4,
artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-bestemmingsplan
Bedrijventerrein
Velserbroek (idn: NL.IMRO.0453.
BP1301BEDRIJVENTE1-O001),
voor een ieder met ingang van 15 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend.

INFO

Het ontwerp-bestemmingsplan en
de daarop betrekking hebbende bijlagen zijn in te zien bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van
09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00
uur. Eveneens is een exemplaar van
het ontwerp-bestemmingsplan in te
zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar
maken. Indien u dit schriftelijk doet
kunt u de zienswijzen richten aan de
gemeenteraad van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. “zienswijze bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer H. Kloosterman (telefoon 0255-567200).

Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure
w12.000110 Velserbeek 3 Velsen-Zuid,
oprichten
aanbouw
(06/06/2012); w12.000166 Rooswijkweg 291 Velsen-Noord, uitbreiden kantoor (05/06/2012);
w12.000184 Spitsaak 45 Velserbroek, vergroten van de 1e verdieping (06/06/2012); w12.000194
Hoofdstraat ong.
SantpoortNoord, wijzigen van het gebruik
van terreinen voor Dorpsfeest 2012
(06/06/2012); w12.000195 Roos en
Beeklaan 15, Santpoort-Noord, verwijderen draagmuur (06/06/2012);
w12.000204 Krommeweid 30 Velserbroek, uitbouwen van de 1ste
verdieping en plaatsen terrasoverkapping(07/06/2012); w12.000205
Burgemeester Enschedelaan 15
Santpoort-Noord, recht optrekken
achtergevel en verhogen van nok
(07/06/2012); w12.000211 Narcissenstraat 31 Santpoort-Noord,
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(11/06/2012); w12.000216 Velserenderlaan ong. Santpoort-Zuid, kappen
boom (05/06/2012); w12.000242
Schoutenstraat 13b IJmuiden,
kappen 2 bomen (05/06/2012).

Evenementen
De burgemeester heeft op grond
van artikel 2:17 APV de volgende
vergunning verleend voor het organiseren van een evenement:

i12.004243 huttenbouw Velserbroek, op het speelterrein aan de
Grote Buitendijk te Velserbroek,
van 23 tot en met 27 juli 2012
(07/06/2012);

Getuigen gezocht van Melding van overlast
aanrijding Hoofdstraat
Santpoort-Noord - Na het
veroorzaken van een ongeval
aan de Hoofdstraat is een onbekende automobilist doorgereden.
De auto reed even voor 13.00
uur op de rotonde aan genoemde weg een fietsende vrouw
aan. Het betreft een metallic/
crèmekleurige auto die schade
aan de voorzijde heeft door de
aanrijding. De politie is op zoek
naar de chauffeur van deze auto. De vrouw is voor onderzoek
naar het ziekenhuis gegaan.
Getuigen en mensen die deze
auto hebben zien rijden worden
verzocht contact op te nemen
met de politie, telefoon 09008844. (foto: Michel van Bergen)

Velserbroek - Een groepje jongeren zorgde maandag tegen
middernacht voor geluidsoverlast in een portiek aan de Aletta Jacobsstraat. Toen de politie
kwam kijken ging de groep weg,
maar een 17-jarige jongeman uit

Haarlem toonde zich hardnekkig en wilde blijven. Hij vertoonde
agressief gedrag, wilde niet weggaan en had een grote mond tegen de politie. Nadat hij tot drie
keer toe had geweigerd weg te
gaan, werd hij aangehouden.

Mishandeling op
klaarlichte dag
Velserbroek - De politie van
Velsen is op zoek naar getuigen
van een mishandeling zaterdagmiddag aan de Gallepromenade
in Velserbroek.
Rond 16.00 uur had een 44-jarige
man uit Velserbroek een hand-

gemeen met 18-jarige plaatsgenoot. De politie wil graag weten
wat er precies is gebeurd voor
en tijdens het handgemeen.
Getuigen van dit voorval worden verzocht te bellen met 09008844 (lokaal tarief).

Meeuwen
op de loer
IJmuiden - In de Kennemerlaan hebben meeuwen al een
paar keer voor onrust gezorgd,
door eten uit iemands hand te
pikken. Bij een jong kind werd
een broodje uit de hand getrokken. En bij een mevrouw landde
een heel brutale meeuw tot twee
keer toe op de schouder om mee
te eten met het ijsje. Tine van
Hobbywinkel Velsen vertelt dat
zij deze week al vijf van dit soort
overvallen heeft meegemaakt
aan de Kennemerlaan. ,,Ook bij
iemand op de fiets werd iets uit
de hand getrokken. Gelukkig
ging het nog net goed. Maar het
was wel schrikken,’’ vertelt ze.
Kennelijk hebben meeuwen op
dit moment grote behoefte aan
extra voeding.

