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Beeckestijn swingt
velsen-Zuid - Beeckestijn Pop 
vond zaterdag onder schitte-
rende weersomstandigheden 
plaats. Het festival trok duizen-
den muziekliefhebbers naar het 
landgoed, dat er wat bedauwd 
en modderig bij lag. Dat weer-
hield de bezoekers er toch niet 
van zich languit uit te strekken in 
het gras om te genieten van ve-

le soorten muziek, van metal tot 
hiphop en alles wat daar tussen-
in ligt.
Het leuke van Beeckestijn Pop 
is dat het zo breed is. Want hoe-
wel de bands toch veel jonge 
mensen trekken, zijn er ook he-
le gezinnen die genieten van de-
ze dag. Er zijn dan ook verschil-
lende kinderattracties zoals een 

draai- en zweefmolen, schminc-
ken en suikerspinnen. Maar toch 
is dat, net als de leuke markt-
kramen, eigenlijk bijzaak. Beec-
kestijn Pop draait om muziek. Er 
werd dan ook flink geswingd in 
de openlucht. Bij het optreden 
van Rody & Cazzer konden de 
bezoekers niet stil blijven staan. 
(Karin Dekkers)

Oranje aan de kant

velsen - Wat hebben we gehoopt die laatste wedstrijd, dat het toch 
nog een dikke overwinning zou worden, met minstens twee doel-
punten verschil. Maar helaas, Portugal was de betere partij, conclu-
deerden we na afloop met Hollandse nuchterheid. Het gevoel van 
teleurstelling werd echter niet zo gemakkelijk aan de kant gezet als 
deze Oranjeversiering in Velserbroek. (foto: Bob Petter)

Geen kortebaan en 
feestweek in IJmuiden
IJmuiden - De feestweek 
IJmuiden gaat niet door. ook 
de kortebaandraverij is ko-
men te vervallen. onderne-
mersvereniging Kennemmer-
boulevard kan niet voldoen 
aan de verscherpte vergun-
ningvoorwaarden en Stich-
ting Kortebaan IJmuiden 
heeft het benodigde start-
geld van 14.000 euro niet bij 
elkaar gekregen, onder meer 
door teruggelopen sponsor-
inkomsten.

Voorzitter Jan Eelsing van Stich-
ting Kortebaan IJmuiden is te-
leurgesteld dat hij de handdoek 
na zestien jaar in de ring moet 
gooien. ,,Het is crisis en daar 
merken wij de gevolgen van. 
Door tussenkomst van de ge-

meente Velsen was er even een 
lichtpuntje aan de horizon, maar 
uiteindelijk bleek het toch niet 
haalbaar.’’
Eelsing gaat met de gemeente 
in gesprek over een alternatieve 
locatie voor de kortebaandrave-
rij. ,,We hopen dat wij de paar-
den in 2013 op een mooie loca-
tie in het centrum van IJmuiden 
kunnen laten draven. Daarbij is 
het wel afwachten of wij auto-
matisch weer een draverij krij-
gen toegewezen, want er is een 
wachtlijst.’’
Welke locaties Eelsing op het 
oog heeft kan hij nog niet zeg-
gen. ,,Dat hangt van veel facto-
ren af die eerst goed bekeken 
moeten worden. De sponsoren 
en donateurs willen wij in ieder 
geval bedanken voor hun ver-

trouwen in onze stichting en wij 
hopen volgend jaar weer op hen 
te kunnen rekenen.’’ (Friso Hui-
zinga)

velsen-Zuid - Zaterdagmiddag 
omstreeks 15.00 uur werd de po-
litie door portiers van Beeckes-
tijnpop aan de Bosweg in Vel-
sen-Zuid gewaarschuwd dat zij 
een 21-jarige Beverwijker had-
den aangehouden met een 
boksbeugel. De verdachte deed 
afstand van het verboden wa-
pen. Hij kreeg een bekeuring van 
250 euro, die hij meteen voldeed.

Boksbeugel

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20

1972 AT  IJmuiden
Tel: 0255-510543

IJmuiden@multimate.nl
www.multimate.nl

20% korting!
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, 
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanT-
poorT-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 der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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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: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning 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, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Velserbroek, 
Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
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, e-
mail: 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.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
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 Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen 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

‘Leerlingen zijn de vrij-
willigers van de toekomst’
IJmuiden - Alle Velsense 
scholen voor voortgezet on-
derwijs, een aantal stagema-
kelaars en de gemeente heb-
ben vorige week woensdag 
het convenant maatschappe-
lijke stages ondertekend. De 
feestelijke ondertekening vond 
plaats in de kantine van speel-
tuin de Veilige Haven aan de 
Heerenduinweg.
Het convenant werd onderte-
kend door wethouder Baer-
veldt namens de gemeente 
Velsen, de heer Kits namens 
het gymnasium Felisenum, de 
heer Boelsma namens het Vel-
lesan College, de heer Volmer 
namens het Ichtus College, de 
heer Porck namens het Tech-
nisch en Maritiem College en 
de heer Van Deventer namens 
de stichting Welzijn Velsen.
De achtergrond van een maat-
schappelijke stage voor de 
leerlingen is bedoeld als nade-
re kennismaking met het vrij-
willigerswerk voor alle middel-
bare scholieren in Nederland. 
Dit doen ze door mee te wer-
ken in en organisatie waar vrij-
willigers actief zijn of die doet 
aan maatschappelijk verant-
woord ondernemen. 
De scholieren moeten zich in 
totaal 30 uren hiervoor inzetten 
waardoor ze kennismaken met 
vrijwilligerswerk en waarbij ze 
tevens een onbetaalde bijdra-
ge leveren aan de samenleving.
Ruud Porck licht met zijn be-

kende enthousiasme toe: 
,,Leerlingen zijn de vrijwilligers 
van de toekomst en bijna iede-
re maatschappelijke organisa-
tie heeft vrijwilligers hard no-
dig. Bijvoorbeeld voor het uit-
voeren van klussen waar eigen 
medewerkers niet aan toeko-
men of om te helpen daar waar 
nodig is. Jongeren brengen 
hun aanstekelijke enthousias-
me in, hun frisse blik, creativi-
teit en hun kennis van ICT. En 
vrijwilligersorganisaties krijgen 
de kans ervaring op te doen 
met een nieuwe vrijwilligers-
groep, namelijk de jongeren.”
De organisatie van deze maat-
schappelijke stages loopt via 
de stichting Welzijn Velsen 
die de stagemakelaars levert 
en vraag en aanbod bij elkaar 
brengt.
Deze coördinatie is van belang 
gezien het grote aantal secto-
ren waarin de leerlingen vrij-
willigerswerk kunnen doen. 
Een aantal voorbeelden hier-
van zijn: sport en recreatie, 
zorg en hulpverlening, kunst en 
cultuur, natuur en milieu, me-
dia, sociaal cultureel werk, ver-
keer en veiligheid, informatie 
en advies en politieke en idee-
ele doelen.
Organisaties die een stage-
plek willen aanbieden kunnen 
contact opnemen met één van 
de Steunpunten Vrijwilligers-
werk via www.vrijwilligerswer-
knoordholland.nl.

Vijverweekend GroenRijk
Velserbroek - Op zaterdag 23 
en zondag 24 juni houdt Groen-
Rijk Velserbroek het vijverwater 
testweekend. Iedere vijverbezit-
ter kan tijdens dit weekend gra-
tis het vijverwater laten testen. 
De medewerkers van Groenrijk 
voorzien, indien nodig, de vij-
verbezitter van raad. Iedereen 
kan langskomen voor gratis ad-
vies, voor alle vijverproblemen. 
Wilt u uw vijverwater laten tes-
ten bij GroenRijk Velserbroek? 
Neemt u dan een afsluitbaar 
potje met vijverwater mee (mi-
nimaal 250 ml). Spoel eerst het 
potje goed schoon en maak de-

ze goed droog. Haal het water-
monster ’s morgens uit de vij-
ver. 
U kunt ook meedoen aan de 
Mooiste Vijver-verkiezing. Voor 
de winnaars liggen cadeau-
bonnen klaar van 150, 100 en 
50 euro. 
Stuur of mail voor deelname 
een duidelijke foto van uw vij-
ver naar GroenRijk Velserbroek, 
Pascalle Weel, Rijksweg 287, 
1991 AA Velserbroek. Of mail 
naar: pw@velserbroek.groen-
rijk.nl. Kijk voor meer informa-
tie op www.groenrijkvelser-
broek.nl.
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21-06 : Langste zonsondergang
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Opbrengst visveiling 
voor Kippenloop
IJmuiden - De Kippenloop is een 
sponsorwandeltocht over diverse 
afstanden, welke in 2005 voor de 
eerste keer werd georganiseerd. 
Met 1.700 wandelaars en een op-
brengst van 24.000 euro direct al 
een groot succes. Sinds enige ja-
ren kent de Kippenloop een maxi-
mum van 6.000 wandelaars. De 
opbrengst vorig jaar was het ge-
weldige bedrag van 173.000 eu-
ro. In zeven jaar heeft de Kippen-
loop nu totaal ruim 700.000 euro 
opgebracht.
Visgerelateerde bedrijven zo-
als Ouwehand Visverwerking BV, 
Parlevliet & Van der Plas BV en 
Cornelis Vrolijk BV zijn Kippen-
loop-sponsors van het eerste uur. 
Tijdens een gesprek in 2009 met 
Henk Messemaker van de KW 
45 kwam voor het eerst het idee 
naar voren om een veiling van vis 
ten bate van de Kippenloop te or-
ganiseren. Door diverse oorza-
ken kwam het idee dit jaar verder 
tot ontwikkeling. De veiling vond 
plaats op maandag 4 juni en werd 
geleid door Martin Nieuwenhoff 

en Joury Groen. De totale op-
brengst was 6.187 euro waarna de 
Hollandse Visveiling IJmuiden BV 
dit afgerond heeft naar het mooie 
bedrag van 6.500 euro.
De volgende kotters hebben vis 
beschikbaar gesteld: KW 5 (40 kg 
tong); KW 34 (240 kg schol); KW 
42 (200 kg schol);  KW 45 (400 kg 
schol) KW 88 (40 kg schol); Sch 
18 (35 kg schar); Sch 45 (35 kg 
schar); PD 224 (35 kg schol); Sl 
9 (35 kg kabeljauw); Th 10 (20 
kg schar) en Uk 95 (35 kg schol). 
De volgende vishandelaren heb-
ben de vis gekocht: Bertus Dek-
ker; Rode Vis; Mercuur;  Veervis; 
Nico Visser; Karel Hoeve; Kooij; 
Marea Altra; Veerman Huizen; Ni-
co Waasdorp; Rutger; Koelewijn’s; 
Vishandel Tel; Thiele; Veerman; 
Smit Zeevis; Ocean Gold bv; WG 
den Heijer & z’n; CJ Langbroek bv 
en Osendarp.
Stichting Katwijk Wandelmara-
thon, de organisator van de Kip-
penloop, bedankt een ieder die 
deze visveiling heeft mogelijk ge-
maakt.

Vrijdag 29 juni extra gezellig
Moonlight Shopping in 
Stadscentrum IJmuiden
IJmuiden - Vrijdag 29 juni is 
er van 11.00 tot 22.00 uur weer 
Moonlight Shopping in Stadscen-
trum IJmuiden. Deze braderie is 
er een om in te lijsten, zo’n echt 
gezellige, ouderwetse oermarkt. 
Een ontmoetings- en handels-
plaats bij uitstek en zo wordt deze 
markt ook in ere gehouden. 
De sfeer van een echte Holland-
se markt is moeilijk te evena-
ren. Maar in het Stadscentrum 
van IJmuiden is lukt dat jaarlijks.  
Snuffelen en struinen over de 
Lange Nieuw, de Markt en Plein 
1945 is een belevenis. De diversi-
teit in producten op de markt en 
bij de ondernemers is ongeloof-
lijk, dat kan niemand ontkennen. 
Door dit alles is Moonlight Shop-
ping een mooie traditie in IJmui-
den geworden. Zowel door de 
shoppingfun als door de sociale 
functie is dit evenement een unie-
ke belevenis voor iedereen. Laag-
drempelig, want de markt heeft 
geen deur, drempel of muren. 
Vele ondernemers uit het Stads-
centrum zijn op deze markt aan-
wezig met bijzondere kramen, als 
een sprookje van 1001 verschil-
lende artikelen. Daarnaast zijn er  
vele attracties voor jong en oud, 

als een soort attractiepark over 
de gehele markt verdeeld. Suiker-
spin, poffertjes, oliebollen, paling-
rokerij, de haringkar, touwtjetrek 
en diverse snackstands. Op Plein 
1945 de draaimolen met een kin-
derschmink en glittertattoo-stand 
de Lucky Cranes en een sensati-
onele Bungee Jump. Ook zijn er 
twee gratis toegankelijke lucht-
kussens voor de jeugd.
En er komt hier ook iets anders 
spectaculairs: een voorlichting 
van het Korps Nationale Reserve 
(NATRES). Het korps is een on-
derdeel van het Ministerie van 
Defensie en bestaat uit actieve 
reservisten die naast hun normale 
baan of studie actief dienen. Veel-
al maatschappelijk gedreven om 
hun bijdrage te leveren aan orde 
en veiligheid. Zij zullen met vier 
militaire voertuigen aanwezig zijn: 
een Walibi, een shelter (comman-
dovoertuig)en twee MB’s (Mer-
cedes Benz). In deze voertuigen 
mag het publiek plaatsnemen. 
Neem een kijkje in de schutters-
put, of laat je kind camoufleren en 
er een foto van maken.
Het belooft weer een heerlijk dag-
je en avondje Moonlight Shop-
ping te worden.

Trees in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 24 
juni is er weer een spetterend op-
treden van de Allround Coverband 
Trees in de Halve Maan aan de Ha-
gelingerweg 36. De band Trees, in-
middels al 13 jaar oud, bestaat uit 
totaal zeven leden. Joke en Con-
chita zijn de twee zangeressen, 
Marcel zanger/drummer, Ed gitaar, 

Jorgen toetsen, Rob op bas en Ton 
geluid en techniek/boekingen. 
Het repertoire is vanaf de jaren ‘60 
tot nu. Pop, rock, soul, disco, funk 
en blues. Kortom een feest der 
herkenning. Nieuwe uitdagingen 
gaan zij niet uit de weg.  Aanvang 
17.00 tot 21.00 uur. De toegang is 
vrij! Zie ook www.treessite.nl.

Velsen – Gemeente Velsen begint 
als het ware opnieuw met klei-
ne gemeentelijke subsidies voor 
amateurkunst en maatschappe-
lijke participatie. ‘Herijken’ noe-
men zij dat proces. Organisaties 
kunnen jaarlijks een aanvraag 
voor subsidie doen. Tot 1 juli van 
dit jaar kan subsidie worden aan-
gevraagd voor 2013. De aanvra-
gen zullen worden getoetst op 
beleidsdoeleinden van het colle-
ge. Daarmee wil men ook nieu-
we organisaties de kans geven 
een subsidie te ontvangen voor 
beleid op het gebied van bijvoor-
beeld zorg en welzijn, jeugd- en 
jongerenwerk. Bestaande orga-
nisaties zullen alleen nog subsi-
die ontvangen als zij kunnen aan-
tonen dat hun doeleinden bijdra-
gen aan beleidsdoelen van de ge-
meente Velsen. Het automatisch 
toekennen van subsidies aan or-
ganisaties die vaak al jarenlang 
bestaan is daarmee van de baan. 
Het is aan de organisaties om hun 
bestaansrecht te bewijzen.

Kleine subsidies 
herzien

Velsen - De fractie van Groen-
Links heeft het college van de ge-
meente Velsen gevraagd om een 
overzicht van handhaving over 
2011. Het overzicht zou al veel 
eerder worden verzonden, maar 
blijft maar uit. GroenLinks vindt 
dat sommige besluiten niet zinvol 
zijn als de politie of gemeente ver-
volgens niet handhaaft. Daarom 
wil GroenLinks nog voor de be-
sluitvorming Perspectiefnota 2012 
kunnen beschikken over dit over-
zicht. Zij vragen nu of het college 
wel beschikt over dit overzicht en 
of deze in het verleden zijn bin-
nengekomen. GroenLinks wil ook 
weten welke handhavingsverzoe-
ken in 2011 niet zijn behandeld en 
wat hiervan de eventuele reden is.

GroenLinks 
vragen over 
handhaving

Van Essen
naar Telstar
Velsen-Zuid - Kevin van Essen zal 
de selectie van Telstar versterken. 
De 23-jarige controlerende mid-
denvelder zal een contract teke-
nen voor één seizoen en een op-
tiejaar. De laatste twee seizoenen 
was van Essen actief voor Argon 
en daarvoor bij FC Omniworld in 
Almere. Telstar trainer Marcel Kei-
zer werkte eerder al samen met 
van Essen in zijn tijd bij Argon. 

Velsen - Woensdag- en donder-
dagavond bespreekt de gemeen-
teraad in twee raadsbrede ses-
sies de Bestuursrapportage over 
het eerste kwartaal van dit jaar 
en de Perspectiefnota 2012 (voor-
heen de Voorjaarsnota). Seaport 
TV zendt de sessie van donder-
dag live uit. De uitzending begint 
om 19.15 uur met een terugblik 
op de sessie van de avond ervoor, 
waarna om 19.30 uur wordt over-
geschakeld naar de raadzaal voor 
het vervolg. Na deze discussiebij-
eenkomst zal de Perspectiefnota 
naar verwachting worden vastge-
steld in de gemeenteraadsverga-
dering van 5 juli.

Perspectiefnota 
op Seaport TV

Velsen - Floor Bal van de poli-
tieke fractie LGV vraagt zich af of 
de besluitvorming rond het HOV 
wel volgens wettelijke kaders is 
gegaan, ‘mede aangezien bur-
gers nu pas inzien wat er werke-
lijk aan de orde is’. Daarom stelt 
hij het college vragen over de 
gang van zaken rond de besluit-
vorming en participatie van bur-
gers daarbij in de periode 2008 
en 2009. 

LGV stelt 
vragen over 
HOV tracees
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Donderdag 21 juni
Expositie acryl- en aquarel-
schilderijen van Mw.W. Bo-
nekamp-Molenkamp in sta-
tion Santpoort-Noord. Dage-
lijks geopend van 09.00 tot 
17.00 uur. Expositie is te zien 
tot 1 juli.

Vrijdag 22 juni
Tentoonstelling ‘60 jaar ver-
zamelen’ van 13.00 tot 17.00 
uur in Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis. Voor alle leef-
tijden
Stadswandeling, n.a.v. de 
tentoonstelling ‘Geen cent te 
makken’. Aanvang 14.00 uur bij 
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 Haarlem. 
Aanmelden noodzakelijk tus-
sen 09.00-10.00 en 18.00-19.30 
uur via 06-16410803 of gilde-
wandelingen@gmail.com.
Patronaat www.patronaat.nl: 
Grote zaal: De Dijk. 21.00 uur. 
Toegang 25,-.

Zaterdag 23 juni
Gratis vijverwater testen 
en verkiezing ‘Mooiste vijver’ 
bij GroenRijk in Velserbroek, 
Rijksweg 287 Velserbroek. Zie 
ook www.groenrijkvelserbroek.
nl.
Landskampioenschappen 
voor regioteams bij LTC Brede-
rode in Santpoort-Noord. Aan-
vang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Optreden vrouwenkoor Mal-
le Babbe in de Doopsgezinde 
kerk aan de Frankestraat gaat 
niet door.
Lunchconcert Vrouwenkoor 
Elisabeth Bas in de Grote of 
St. Bavokerk, Grote Markt 22 
Haarlem. Van 13.15 tot 13.45 
uur.
ModeMiddag bij jongeren-
centrum De Koe, Zadelmaker-
straat 3 Velserbroek. Van 14.00 
tot 17.00 uur.

Zondag 24 juni 
Gratis vijverwater testen 
en verkiezing ‘Mooiste vijver’ 
bij GroenRijk in Velserbroek, 
Rijksweg 287 Velserbroek. Zie 
ook www.groenrijkvelserbroek.
nl.
Collecteweek Rode Kruis 
van start. Tot en met 30 juni.
Landskampioenschappen 
voor regioteams bij LTC Brede-
rode in Santpoort-Noord. Aan-

vang 10.30 uur.
Religieuze bijeenkomst met 
als thema ‘Beelden van God’. 
Voorganger ds. Sabine du 
Croo. De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Rondrit met de stoomtrein 
over Tata Staalbedrijfterrein. 
Vertrek 10.45 uur vanaf station 
Velserbosch.
Vierde Kunstroute Uitgeest. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis 
toegang.
Tentoonstelling ‘60 jaar ver-
zamelen’ van 13.00 tot 17.00 
uur in Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis. Voor alle leef-
tijden
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Optreden band Rubberneck 
in Fort Zuid, Boezemkade in 
Spaarndam. Aanvang 15.00 
uur Toegang gratis. Om 14.00 
uur vertrekt de rondvaartboot 
en vaart via de Mooie Nel door 
de Oude Kolksluis.
Bel Akoestika ft. Danny Vla-
spoel bij Bos Kookt, Groene-
weg 80 Ijmuiden. Aanvang 
16.00 uur. 
Optreden Trees in Café De 
Halve Maan, Hagelingerweg 
36 Santpoort-Noord. Van 17.00 
tot 21.00 uur. Toegang gratis.
Vesperviering in de Engel-
munduskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.

Dinsdag 26 juni
Duinconcert door kamer-
koor Doulce Memoire. Aan-
vang 19.30 uur. Verzamelen 
bij parkeerplaats ingang Duin 
& Kruidberg, t.o. Hoeve Duin 
& Kruidberg. Parkeergelegen-
heid is beperkt. 
Patronaat www.patronaat.
nl: Grote zaal: Hit, fi nale mo-
de, dans, kleinkunst. 20.00 uur. 
Toegang 7,-.

Woensdag 27 juni
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Patronaat www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Hit, fi nale eigentijd-
se muziek solisten. 20.00 uur. 
Toegang 7,-.

Donderdag 28 juni
Rondje Bakenes met stads-
gids Han Leroi. Vertrek Arche-
logisch Museum (Vleeshal), 
Grote Markt 18 om 14.00 uur. 
Aanmelden noodzakelijk tus-

sen 09.00-10.00 en 18.00-19.30 
uur via 06-16410803 of gilde-
wandelingen@gmail.com.
Patronaat www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Hit, fi nale eigen-
tijdse muziek bands. 20.00 uur. 
Toegang 7,-.

IJmuiden - In de nacht van 
dinsdag 12 op woensdag 13 
juni is in twee bedrijfsbussen 
ingebroken, waarbij gereed-
schappen werden meegeno-
men. Het gaat om een bus aan 
de Dennenstraat/ Meidoorn-
straat en een bus aan de IJmui-
derstraatweg. In december was 
al een golf van inbraken in be-
drijfsbussen. Voor een van de 
eigenaren van de bussen was 
dit al de tweede inbraak. Door 
het eigen risico op ruitschade 
én inbraakschade hebben de 
eigenaren, vaak ZZP-ers, veel 
schade. Ook de gestolen ge-
reedschappen worden maar 
ten dele vergoed. En dus moet 
er worden geïnvesteerd in duur 
nieuw gereedschap. Het gaat 
dus vaak om duizenden eu-
ro’s schade. En dat in een tijd 
dat veel bedrijven en gezinnen 
het al zwaar hebben. De hoop 
is dat buurtbewoners alert zijn 
en de politie bellen als zij on-
gewone geluiden horen of iets 
verdachts zien. 

Golf inbraken 
bedrijfsbussen

Stormvogels 
krijgt geld van 
Schipholfonds
Regio - Het Schipholfonds 
heeft in het eerste kwar-
taal van 2012 een bedrag van 
115.302 euro geschonken aan 
24 instellingen en organisaties 
op het gebied van fysiek bewe-
gen in de omgeving van Schip-
hol. IJ.V.V. Stormvogels ontving 
van het Schipholfonds een be-
drag van 4.412 euro. Stormvo-
gels bestaat dit jaar 100 jaar. In 
1994 het ‘Schipholfonds’ op-
gericht, met als doel de maat-
schappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de om-
geving tot uiting te brengen. 
Daartoe ontvangt het fonds 
jaarlijks een schenking van de 
luchthaven. Met veel enthousi-
asme heeft het Schipholfonds 
in de afgelopen 17 jaar organi-
saties en instellingen in de om-
geving van Schiphol met dona-
ties gesteund voor het realise-
ren van projecten op het ge-
bied van cultuur, welzijn en 
sport. Sinds de oprichting in 
1994 heeft het fonds  bijna 10 
miljoen euro uitgereikt. Het be-
stuur van het fonds en de di-
rectie van Schiphol Group heb-
ben besloten om met ingang 
van 2012 een nieuwe invul-
ling aan de activiteiten van het 
Schipholfonds te geven. Meer 
informatie is beschikbaar op 
de website www.schiphol-
fonds.nl.

Schitterende tennisweek 
bij Bon & Breed Open
Velserbroek - Zondagmiddag 17 
juni rond de klok van zes uur zat 
het er weer op voor de wedstrijd-
leiding van het Bon & Breed Open 
toernooi in Velserbroek. Een druk-
ke maar prachtige tennisweek.
Na een verregende maandag-
avond maakten George Kerkho-
ven en zijn toernooi-assistenten  
zich best wat zorgen over het kre-
diet aan mooi weer voor het Bon & 
Breed Open toernooi 2012 bij LTC 
Hofgeest. Niet geheel onterecht 
want Pluvius laat zich op sommi-
ge momenten best wel zien. Het 
is gelukkig meegevallen en het 
toernooi is zonder noemenswaar-
dige vertragingen verlopen. Een 
bijzonder geslaagd toernooi dus 
in Velserbroek met dit jaar ruim 
500 deelnemers en 375 gespeel-
de wedstrijden in 45 categorieën 
waaronder de voor de regio unie-
ke categorie 2.
Met op vrijdag de regionaal be-
faamde feestavond in het feeste-
lijk versierde clubhuis én op de fi -
nalezondag een park dat bruist 
van gezelligheid onder een stra-

lende zon en met spannende ten-
nispartijen op het centercourt in 
de hoogste categorie. In de A-Ca-
tegorie was de Heemskerkse Lin-
da Jelsma in een zeer aantrekke-
lijke eindstrijd met 7-6 en 6-4 te 
sterk voor de Uitgeestse Gabrielle 
Altena. Altena pakte wel de winst 
in de gemengd dubbel categorie 2 
met dubbelpartner Piet Nagel te-
gen Evelien van Mourik en Cas-
per Mantje. Met 7-6, 6-7 en we-
derom 7-6 pakten zij de winst. In 
de A-Categorie mannen was Phi-
lippe Niewerth te sterk voor Bart 
van Kampen, 6-3 en 7-6, en daar-
mee was zijn toernooiwinst een 
feit. Bij de herendubbel 2 catego-
rie kende Bart van Kampen meer 
succes, met Hans Coesel won hij 
de beslissende partij van Jos van 
de Eerden en Piet Nagel. 
Voor de talrijke toeschouwers en 
de vele tennisliefhebbers prach-
tige en spannende tennispartijen, 
onder het genot van een hapje uit 
de nieuwe keuken en een verfris-
send drankje. Het was ook dit jaar 
weer een schitterende tennisweek.
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Alle geslaagden op een rij
Ichthus Lyceum
Gymnasium: Tristan Bakx, Esmee 
Braam, Margriet Cox, Jip Dekker, 
Dursa Mohammadi, Matthijs Rooij-
ers, Davey Schelvis, Robin Schoo-
ne, Cheryl Spoorenberg, Mandy 
Spoorenberg, Vincent Stangenber-
ger, Lennaert Stuur, Anouk Vink, 
Maaike Vogel, Annika Wijkhui-
sen. Atheneum: Joris Busink, Nick 
de Custer, Joyce Dijkhuizen, Kirs-
ty Donkers, Rianne Griep, Adin-
de Groebe, Emilie de Groot, Hes-
sel Hornman, Silke Huijboom, San-
der Joustra, Michelle Kind, Iris van 
der Meij, Iris Oudolf,              
Daphne van Reeuwijk, Wout Sta-
pel, Sabine Takken, Danique Toen, 
Michael Udink, Bas Voorhout, Hu-
go van Willigen. HAVO: Maxi-
me Adrichem, Michiel Akerboom, 
Beida Al Zamily, Ahmed Alkaabi, 
Mariam Altamimi, Kirsten Bak-
ker, Daan Bakker, Mitchell Barn-
hoorn, Denja Baumgartner, Larissa 
Beck, Stephanie van Bellen, Chan-
tal Blansjee, Eline de Boer, Mat-
thijs Boeree, Jeroen Brand, Laura 
Brussaard, Dennis Captein, Julian 
Curpanen, Reinier van Duijne, Da-
nique Duisterhof, Steve Duyn, Na-
dieh Fernhout, Jessica Formanoy, 
Debby Gribbroek, Pernilla Groe-
be, Niels Groeneveld, Britt Groos, 
Seyma Gül, Klaas van Gulick, Roe-
lie van Hartingsveld, Kjettil Hennis, 
Marit Hilarius, Mitch Hoek, Eline 
Hofland, Jolisa Hollander, Larissa 
Hoogland, Axel Jansen, Jordi Jan-
sen, Marijn Jansen, Jordy Janssen, 
Stephan Kemink, Vivianne Kem-
perman, Alvaro Kippersluis, Larissa 
Kool, Mitchel Kors, Esmée Koster, 
Resul Koyuncu, Pieter Kuin, Bryan 
Leenders, Sacha Martens, Jessica 
Mendrik, Jan van der Meulen, Eva 
van den Oever, Sophie Oldenburg, 
Niek Oldenburg, Naomi Petersen, 
Thu Thuy Pham, Wouter Pieters, 
Britt Pluimert, Sam Ras, Nikki Riet-
veld, Tom Rogmans, Michiel Rool-
ker, Lieke Ruiter, Robbey Schef-
fer, Stefan Schulte, Mariëlle Schütt, 
Gemma Selier, Laura Sintenie, Jel-
le Slotman, Justin Speet, Thamar 
Steenmeijer, Anna Tak, Kim Terra, 
Marit Teunisse, Eva van der Vaart, 
Barrie van Veen, Nicky van der 
Veen, Marvin Velde Harsenhorst, 
Romi Vergers, Romy Verwoerd, 
Niels Vink, Fernando Vlieland, Da-
vid van der Vlugt, Natalija Vojino-
vic, Tara Vreeswijk, Sanne de Vries, 
Ted de Waard, Iris van der Waart, 
Daimy Weber, Veronique Wyrobek, 
Fidan Yüksel, Mariska van Zandijk, 
Melissa Zoon, Liona de Zwart.

Maritiem College Velsen
Nina Aarts, Armando Abdoelsa-
boer, Melih Akyuz, Damon Bakker, 
Thom Bakker, Thomas Bant, Yuri 
Bogaart, Jacob Pieter den Breejen, 
Jochem Dekker, Jimmy van Dorp, 
Tim Durge, Thijs Grandjean, An-
ton Groenestijn, Nelson Hoek, Rein 
Krom, Joost Loots, Damian Meijs, 
Colin Rosendahl, Willem Verhoef, 
Jamie van Vliet, Robin Wevers, So-
rin van Welbergen, Dennis van der 
Windt.

Gymnasium Felisenum
Gymnasium: Remco Aarden-
burg, Miguoël Admiraal, Floris Al-
derliefste, Tom van Arenthals, Eli-
ane Bakker, Daniël van den Berg, 
Mike van den Berg, David Bier-
man, Ivo Bodin, Maurits Bon-
genaar, Lonnie Bregman, Stijn 
Brinkman, Robbin Brussel, Cathe-
lijne ter Burg, Lieve Caron, Emma 
Cassee, Tália Cliteur, Ruben Dek-
ker, Jordi van Ditmar, Hill Ying 
Fung, Inge van Gils, Sam Goos, 
Roos Gravemaker, Wim Laurens 
Gravemaker, Douwe de Greef, 
Karen Harder, Lisa Hartman, Ilyas 
Hassan Mahamud, Marley Has-
selbach, Hayo van der Helm, Lau-
rence Herfs, Pim Hollander, Fleur 
Hoogland, Yannick van IJsseldijk, 
Gijs Jansen, Kaj Kamstra, Sharon 
Kistemaker, Yascha Koch, Jim 
de Koe, Alicia Koppenol, Rebec-
ca Kossen, Myrthe Krom, Man-
dy Kruizinga, Thomas Los, Mehr-
dad Mehrafar, Thijs Mes, Josan-
ne Mossink, Yaël Nan, Michiel 
Oling, Dylan Ooijevaar, Timo Oud-
deken, Tim Oude Groen, Jur Pep-
pels, Reinier van der Plas, Stan 
Putman, Tom Ras, Niels Reedijk, 
Guillaume Rensink, Marijke van 
Roon, Silvain Rumping, Sebasti-
aan van Schie, Patrick Schilder, 
Job Snoek, Walter Starmans, Bart 
Steman, Sytze van Stempvoort, 
Edwin van de Stolpe, Niek Teeu-
wen, Menno Veerman, Dorien 
Vermaat, Sjoerd Verweij, Florin-
de Vessies, Louise Vierstraete, 
Maartje Visser, Charlotte Wigny, 
Claudia van Wijk, Tirza de Winter, 
Ellis Xilu Zhuang.

Duin en Kruidbergmavo
MAVO: Marlot Bakker, Allisha 
Bakkum, Kelly van den Ban, Ster-
re Bes, Joost Bijker, Jesse Bijl, Jel-
le Blom, Stacey Brink, Rosa Bul-
ters, Jasper van Diemen, Mike 
Dobber, Julian Dollé, Maarten van 
Duijn, Devi Eitze, Meryam Ellen 
Otten, Maaike Eveleens, Willemijn 
Gomes, Kean Hagens, Pascal Has, 
Koen Hilarius, Pim Hoberg, Cor-
dell Hoek, Robyn van den Hoek, 
Janneke Hogendoorn, Tobias van 
Houten, Melanie Hovenier, Michel 
Huisman, Amy Hulsbosch, Jef-
frey de Jong, Roy Jongejan, Ja-
ri Kabel, Soufian El Khattabi, Yan-
nick Klarenbeek, Sylvana Klein-
man, Martijn Kolster, Patrick van 
der Kooy, Michelle Kraaijenoord, 
Luuk Kropman, Jessica van Leeu-
wen, Jurre Luster, Linsey Mulder, 
Melissa Mussche, Sherita van Os, 
Quinten Pietersen, Gerard van der 
Plas, Jaloe van Rijn, Selina Rou-
bos, Daan de Ruig, Rowan Ruur-
da, Laura Schelvis, Desly Schoo, 
Damiën Schoone, Kevin Schoo-
ne, Thom De Schrijver, Danique 
Stuurman, Laura Tuinenburg, 
Gökçe Uygun, Mariska Verburg, 
Melany Verheijdt, Davy Visser, Le-
vy Visser, Sem van Vliet, Douwe 
de Vries, Jesse van der Wal, Se-
an Weir, Michael Wenting, Kelly 
van Wijnen, Steef Wijbrands, De-
mi Zieltjens, Roxanne Zuidema.

Schoter Scholengemeenschap
VWO/Atheneum: Max Ahlers, 
Marlies Alserda, Ilona van An-
geren, Tessa Bakker, Ruben Bet-
jes, Daisy van Bilderbeek, Ruben 
Binnendijk, Bodine Bonnenberg, 
Wies Brock, Emil Doyle, Bart Eijk-
man, Maud Groeneveld, Charlot-
te Hartman, Lamyae El Hasnaoui, 
Lotte Hertog, Tamara Hogenbirk, 
Ricardo Joosten, Joep Kelder-
man, Mirte Keulers, Julian Krab-
bendam, Jara Kunst, Janneke 
Kusters, Mirte van de Louw, Le-
on Martens, Mohamed Monji, Fe-
ya Nolet, Chris Noordzij, Romana Abbink, Galed Abedalla, Zhuzhu van der Laan, Rick Liefting, Des-
Osman, Aslihan Özkan, Thomas 
Prikkel, Brigitte Prinsen, Lex Roe-
lofs, Vera Schous, Maaike Siege-
rist, Jelle Sijm, Quinten Steffens, 
Lilian Struiksma, Manouk Them-
men, Jesna Usman, Denise Vis-
ser, Anne-Mieke de Vrijer, Teun 
de Weerd, Iris de Weert, Hes-
sel van Wingerden, Nienke Zwa-
nenburg. HAVO: Berend Aaftink, 
Yassin Altai, Maria Ashrafi, Es-
ra Atmaca, Keltom Aynan, Naomi 
Barnhoorn, Amir Bellafkih, Gwen 

Bergman, Davey Bitter, Simone 
van den Boogaard, Jimmy Boon-
stra, Christopher Broek, Jessi-
ca Bruijnis, Zowy Cobelens, Cem 
Degirmenci, Dewi Dekker, Lisa 
Derkx, Sarianne Doesburg, Victor 
Drayer, Daphne van Driest, Bu-
rak Duru, Quint Eetgerink, Amé-
ly Friskes, Sabine Gaastra, Ro-
salie Gase, Abdullah Ghayumi, 
Pim Groothuis, Derk Hage, Ha-
jat El Hasnaoui, Stijn Hertel, Da-
vey Hoffman, Dominique van der 
Hurk, Tessa van Ingen, Amber 
Joosten, Max Joris, Mert Karakas, 
Nicky Kleinendorst, Robin Koops, 
Jur van Kouteren, Robin Kramer, 
Anouk Kratz, Swen van Kruisel-
bergen, Laura Kuiper, Laila Lazâr, 
Yoy van Lunenburg, Ahlam Ma-
hi, Samira Malloul, Anne Mathies, 
Natascha Medenblik, Linda Mes-
man, Shayan Mirza Mohamma-
di, Marlou Monincx, Adnen Nad-
dari, Yves Nakken, Annemarie 
Nieuwenhuizen, Guido Nijman, 
Tom Noordhoff, Georgina van 
Oostrum, Tom Otten, Ilham Ou-
lad Ali, Mylène Peek, Milos Rade-
novic, Mikel van Ree, Tamar Ria-

ni, Amber Ris, Melissa van Roo-
de, Jim Rothweiler, Sara Salib, 
Tim Samson, Rick Schaaf, Xan-
der Schager, Steffen Schet, Fleur 
Schipper, Patriek Scholten, Ro-
mana Schuring, Daan Smit, Jafta 
Stomp, Sarina Termeulen, Justi-
en Teunissen, Charlotte Uithoven, 
Bastiaan Veldhuisen, Laurens 
Verbeek, Marieke Visser, Joost 
Voss, Kevin Webster, Nathalie van 
Wees, Brenda Wessels, Aman-
da Willemsen, Sabine Winter, Lai 
Sie Wong, Ersan Yilmaz, Tiffa-
ny Zonneveld. VMBO-tl: Evelien 

Benschop, Raveen Bikha, Fenna 
Boersen, Mathijs van Bruggen, 
Achraf Chikhi, Dylan van den 
Dool, Roald Flisijn, Sanne Hars-
kamp, Angela Hart, Sharon Hen-
driks, Koen den Hertog, Merou 
Hesmerg, Laura van der Hooft, 
Amber Hoogland, Jorino Huis in 
´t Veld, Manny Huntelaar, Penny 
Jenkinson, Daan Joris, Yarin Kars, 
Borre van Leuven, Minoesch Lo-
ze, Emily van der Lugt, Bram Mie-
zenbeek, Kimberley Moerman, 
Asmae Moussafir, Imaan Musa, 
Jasper Oliemans, Melanie Oo-
stra, Jordy Roest, Timo de Ruijter, 
Hannah van Schooten, Wesley 
Sijm, Tom Spanjer, Marieke Stam, 
Bryan Stomphorst, Tsi Jan Tang, 
Femke Tichelaar, Maud Tichelaar, 
Ysabelle Tuijn, Reijer Verkruisen, 
Jesse Visser, Kayo de Visser, Li-
sa Vleeshouwers, Max Volcke-
rijck, Joppe Vos, Kelvin Weijers, 
Max Zoetelief.

Ichthus Lyceum
VWO: Jeroen de Bruïne, Luc 
Does, Marco Edam, Wessel van 
Haarlem, Mark Hoogewerf, Stijn 
Kroezen, Susanne de Reus, Jo-
lien van der Scheer, Ramon Wo-
nink. HAVO: Hanane Abdellaoui, 
Sophie Bel, Jelle Dijkstra, Frenk 
Hartog, Birgit Hemmes, Dennis  
Hendriks, Stein Hoek, Jari Koop-
man, Raisa Kuijt, Jeffrey  Lenaers, 
Masha Lürsen, Mark Meyer, Jo-
sé Nijman, Mitchell Oostmeijer, 
Denise Ott, Esra Oztemir, Rachel 
Plug, Mies Rijperman, Kira Rokx, 
Nina Roskam, Nico Scholtens, 
Julia Sitompul, Huub  Sturken-
boom, Diandra Zentveldt. MAVO: 
Jessie Algra, Lesley van Alphen, 
Joris Bakker, Beatrijs Bakker, 
Maura Bala, Daisy Balder, Martijn 
van den Berg, Jaan van Berkel, 
Dylan Bernard, Klein Biha, Sem 
Blok, Suzanne Blom, Stijn Bode-
wes, Amy de Boer, Natalija Bos, 
Elise Brouwer, Niels Commis-
saris, Mattijn Dam, Stef Dekker, 
Sjern Dohme, Inge Donken, Kevin 
Geijteman, Gabriëlla Gonçalves, 
Clint Groen, Beau de Haas, Cha-
rissa Heus, Bas van ‘t Hoff, Robin 
Holleman, Sidney Holleman, La-
rissa Klaassens, Jara Kort, Kirsten 
Kraaijenoord, Cita Kraayenbrink, 
Jens Kraayeveld, Laura Land-
man, Noah Langer, Roos Loh-
mann, Randy van Loo, Marieke 
Loos, Tyrza Mollee, Roshni Orie, 
Emiel Osinga, Patrick Picavet, 

Gentle Possel, Elise Ran, Melissa 
Roessink, Mike Ruijgrok, Lisanne 
van der Scheer, Jessy Schneider, 
Edwin Schutter, Rosanne Slag-
boom, Marloes Soellaart, Ivar 
Stet, Thom Stolk, Jur Swier, Im-
me Verschuren, Samantha Ver-
sluis, Erik van Weelderen, Stijn 
Wessels, Tim Wijtman, Frank de 
Wit, Momena Zaheri, Kjeld Zwart. 
VMBO-bl sector economie: 
Charlotte Baars, Nacera Boukhe-
zra, Caitlin van Duijn, Demi van 
Es, Wibien van Gulick, Issam Ja-
ouhar, Dominique Kuijper, Jeffrey 

mond Mol, Senna Nunnink, Elboy 
Sonko, Brentley Stam, Emiel Ver-
slagers, Manon Weeren. VMBO-
bl sector zorg en welzijn: Hou-
ra Abbud, Soukaina Abdellaoui, 
Dusty Cohen de Lara, Stacey van 
Duin, Cristy van Egmond, Esma 
El Oche, Simone Grootveld, Lind-
sey Koelewijn, Anna Lathoura, 
Anouschka Lunel, Tamara Maas-
land, Donna van der Plas, Ashley 
van der Veen, Naomi Visser, Ya-
semin Yilmaz, Ginger van Zee-
land. VMBO-bl sector econo-
mie: Marvin van Beilen, Rodney 
Binkhorst, Pieter Bosma, Björn 
van Dijk, Vincent Fortuin, Jes-
sey Kuhr, Meral de Legé, Wouter 
de Pater, Dewi Rill, Iman T’nibar. 
VMBO-kl sector sport, dienst-
verlening en veiligheid: Sjoerd 
Bindels, Iris Borghardt, Stephan 
Clarenburg, Wessel Dekker, Tom-
my Jaspers, Kelly Kat, Glen Koper, 
Mandy Kossen, Elvira Landaal, 
Jasper Lievense, Atabek Mizrak, 
Niels Molenaar, Brigitte van Oost-
veen, Robin Postma, Jip Rumping, 
Cliff Tesselaar. VMBO-kl sec-
tor zorg en welzijn: Celine Ak-
ker, Leila Al Buarab, Laura Ben-
drot, Dionne Blankert, Isabelle 
de Boer, Jessica van Driest, Me-
lis Eyican, Selina Friedrichs, Ce-
lina Kal, Yonca Kat, Eva Kemper, 
Ivy van der Kroon, Chanice Mos-
sinkoff, Zoë Philippo, Soraya Pij-
pers, Emanuela Timmerman, Amy 
Verhage, Jessica de Vries, Loes 
van der Woude, Daphne van Ger-
ven, Daniëlle Mekenkamp, Jami-
la Nibte, Inge Rustemeijer, Florine 
Schilling, Carmen van der Sluijs, 
Michelle Venus, Romy Visser, Ro-
sa Vlieland.

Tender College
VMBO-bl sector economie: 
Yasser Al-Hassani, Maxime van 
den Berg, Patrick de Bie, Tanja 
Boudewijn, Judith van der Gaag, 
Ilan Knobbe, Bastiaan Ploeger, 
Jilles de Vries, Tristan de Vries. 
VMBO-bl sector zorg en wel-
zijn: Ramona de Boer, Fiona Dal-
huijsen, Karina Deen, Melissa van 
Goinga, Rahime Karagüven, Jamy 
Kippersluis, Kelly Kortekaas, Me-
lanie Oorthuis. VMBO-kl sector 
economie: Pascal Groeneveld, 
Thomas Halderman, Marvin Hul-
sebosch, Kelvin Irik, Vincent Stet. 
VMBO-kl sector zorg en wel-
zijn: Stephen Arisz, Claire Tukker.
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Lange vlechten eraf 
voor het goede doel
Santpoort-Zuid - Vorige week 
hebben de kapsters van Tjeerd 
Meinema Coiffures zich ingezet 
voor het goede doel. Ze hebben 
bij twee studenten van In Hol-
land de vlechten van wel 45 en 
27 centimeter afgeknipt. 
Deze worden opgestuurd naar 
Stichting Haarwensen. Deze 
stichting zorgt ervoor dat kin-
deren, die om wat voor reden 
dan ook kaal worden, een mooie 
pruik krijgen. Hiervoor hebben 

ze haar nodig van minimaal 25 
centimeter. 
De twee studenten hebben zich 
laten sponsoren door hun mede 
studenten en docenten. Ze heb-
ben hierbij een bedrag van ruim 
1000 euro opgehaald voor Stich-
ting KiKa en Stichting Haarwen-
sen. Een mooi initiatief van de 
studenten en de medewerkers 
van Tjeerd Meinema Coiffures 
om aan dit goede doel mee te 
werken!

Cigale zingt ‘HannaH’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - Het Velsense Vo-
caal Dubbelkwartet Cigale loopt 
al heel wat jaartjes mee in het 
zangwereldje: 31 jaar om precies 
te zijn. Han Bruinenberg was in 
1981 een van de oprichters en 
is nog steeds de bevlogen mu-
zikaal leider. Cigale sleepte ook 
al de nodige prijzen en eervol-
le vermeldingen binnen. Vorig 
jaar nog werden zij eerste bij het 
TOPfestival in Theater Orpheus 
in Apeldoorn, in de categorie 
kleine ensembles.
Volgende week verschijnt hun 
CD ‘31+’ en op 29 en 30 juni 
staan ze in het Witte Theater in 
IJmuiden, in hun eigen theater-
productie ‘HannaH’.
In deze muziekvoorstelling gaan 
Hannah’s ouders op vele ver-
schillende manieren om met de 
realiteit van hun dochter die op 
wereldreis gaat. Het dwalen in 
het lege huis; de heimwee naar 
vroeger; de angst om het kind 

dat je moet loslaten; de trots dat 
ze op eigen benen staat... Komt 
Hannah wel terug en is alles dan 
weer net als vroeger? Of is het 
leven voor de ouders voorgoed 
veranderd?
Bij het realiseren van deze voor-
stelling is Cigale bijgestaan door 
regisseur Evert de Vries en tekst-
schrijver Sietze Dolstra, beiden 
gepokt en gemazeld in het en-
tertainmentwereldje.
Aan de totstandkoming is me-
de bijgedragen door het Schip-
holfonds.
Dertien zangstukken uit de show 
staan op de nieuwe CD ‘31+’, die 
op de avonden vanzelfsprekend 
verkrijgbaar is.
Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni 
om 20.30 uur in het Witte Thea-
ter Kanaalstraat 257. Kaartreser-
veringen (12,50 euro in de voor-
verkoop of 14 euro aan de zaal). 
zie www.cigalevelsen.nl of bel 
06-23070876. 

Dagcentrum IJmuiden 
opent nieuw terras
IJmuiden - Bij Dagcentrum 
IJmuiden biedt de Hartekamp 
Groep dagbesteding aan zo’n 
veertig volwassenen vanaf 18 
jaar met een verstandelijke be-
perking. Voor deze cliënten was 
er geen goede plek om bij mooi 
weer buiten te zitten. Het nieu-
we terras brengt daar verande-
ring in. Onlangs is het terras op 
feestelijke wijze geopend.
Dagcentrum IJmuiden diende 
een aanvraag in bij gemeente 
Velsen voor een terras en de-
ze werd gehonoreerd. De man-
nen van de afdeling groenvoor-
ziening van Velsen legden een 
nieuw terras aan met zowel te-
gels als gras. Hierdoor kun-
nen de cliënten ook betrokken 
worden bij het onderhoud, zo-

als grasmaaien. Voor het nodi-
ge tuinmeubilair deed de ou-
derraad een oproep bij Ra-
dio Noord-Holland. Daar kwa-
men veel reacties op en de ou-
derraad heeft de hele provincie 
rondgereden om alle aangebo-
den tuinmeubels op te halen. 
Het resultaat van alle inspan-
ningen is een prachtig terras 
voor de cliënten van het Dag-
centrum IJmuiden.
Er zijn vijf groepen voor dagbe-
steding die onderling verschil-
len wat betreft de samenstel-
ling, de aard van de activiteiten 
en begeleiding. 
Er is een werkgroep, een werk/
ontspanningsgroep, de groep 
Stapje Terug en twee proces-
matige groepen.

Vrolijke voorstelling 
‘Het pension van Plug-In’
IJmuiden – Afgelopen week 
was Theatergroep Plug-In te 
zien in het Witte Theater met de 
voorstelling ‘Het wonderlijk re-
laas van de Weduwe Servaes’. 
Okke C. Emmens tekende voor 
de tekst en regie, muzikale lei-
ding was van Ruud Jansen.
De weduwe Servaes heeft een 
pension met wonderlijke gas-
ten. Zoals een man die vrese-
lijk stottert, een operazangeres 
die bij het minste of geringste 
in gezang uitbarst en een vrouw 
van het boerenland die over-
al op reageert met ’,Bij ons op 
de boerderie…’ Dan verschijnt 
haar schoonzus met minnaar, 
die recht meent te hebben op 
het pension en er een winkel-
centrum van wil maken. Na veel 
ontwikkelingen komt de vrouw 
van de minnaar haar man op-
halen (grote hilariteit onder het 
publiek als die ‘vrouw’ een rol 
van de regisseur blijkt te zijn) 
en voor de schoonzus is er een 
plekje in het pension. Eind goed 
al goed en zij leefden vrolijk ver-
der. De verhaallijn is wat dun 

en lijkt om de liedjes heen ge-
bouwd te zijn. Wel doorspekt 
met veel droge humor (‘Ik moet 
elke morgen precies om ze-
ven uur plassen, alleen jammer, 
dat ik pas om acht uur wakker 
word’). 
Als blijkt, dat de weduwe elke 
avond haar gasten warme melk 
voorzet en daarin een slaapmid-
del doet, opdat zij goed zullen 
slapen, besluiten zij de melk niet 
meer te drinken. Prompt wordt 
dan ‘No milk today’ gezongen. 
Als er een knappe gaste ver-
schijnt, wordt er ‘Pretty woman’ 
gezongen. En zo is er voor el-
ke situatie wel een toepasse-
lijk lied. 
Het publiek zingt al gauw mee. 
De muziek is dik in orde en de 
zang is vaak mooi meerstem-
mig. Alleen jammer dat de tech-
niek af en toe haperde en som-
mige microfoons niet werkten, 
waardoor sommige zangpartij-
en onverstaanbaar waren. Maar 
al met al was het een vrolijke 
voorstelling, waar het publiek 
van genoot. 

TVIJ stunt 
tijdens NK
Velsen - Afgelopen weekein-
de werd in Ahoy Rotterdam het 
NK van de KNGU gehouden. TVIJ 
was met een ruim aantal springers 
vertegenwoordigd. Zij veroverden 
maar liefst drie gouden, een zil-
veren en een bronzen medaille. In 
de klasse D wist Mel van der Kolk 
zelfverzekerd een gouden me-
daille te winnen (foto). Hij sprong 
een zeer goede wedstrijd en had 
geen enkele moeite om in de fi-
nale de andere springers van zich 
af te houden. In dezelfde klasse D 
meisjes eindigde Annick Houthui-
zen met drietiende punt onder de 
nummer een. Klasse C was bijzon-
der goed gevuld en helaas greep 
met eentiende punt verschil Brit-
ney Steenbergen net naast het 
brons. Ze moest genoegen nemen 
met een vierde plaats. Bij de B 
jeugd werd Selina van Maren net 
voor het eindigen van de wedstrijd 
van de derde plaats gestoten, met 
een vierde plaats verliet zij ook 
een zeer gevuld en warm Ahoy. 
Romana Schuring wist zich in de 
klasse A goed staande te houden. 
Na een pittige wedstrijd mocht ze 
zich derde van Nederland noe-
men. Een prestatie van formaat. 
Op zondag waren de synchroon-
springers aan de beurt. Brit-
ney Steenbergen had een abon-
nement op de vierde plaats. Sa-
men met haar maatje Tessa Kos-
ter kwamen ze net te kort om op 
het podium te mogen staan.  Se-
lina van Maren pakte samen met 
Fabiënne Faas in de klasse B het 
goud. Een opmerkelijke prestatie, 
want haar springpartner komt uit 
voor Nika uit Hoogland. Bij gebrek 
aan synchroonspringers wisten 
de trainers van beide clubs de-
ze twee dames succesvol aan el-
kaar te koppelen. De grootste ver-
rassing van het weekend kwam 
van Milco Riepma en Jimmy Dem-
mers. Milco springt al een aantal 
jaar niet meer en deed eigenlijk 
voor de lol mee aan deze compe-
titie. Jimmy was al een tijdje door 
een ernstige blessure uitgescha-
keld. Door onbezorgd aan deze fi-
nale mee te doen, lieten ze vriend 
en vijand ontredderd in Rotterdam 
achter. TVIJ mag trots terug kijken 
op het afgelopen jaar. Er is samen 
met de trainers hard gewerkt om 
de club weer op de kaart te krij-
gen. En met succes. Zie ook www.
tvij-trampoline.nl
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Gescheiden afval-
inzameling in Galle
Velsen - Tijdens een recent 
werkbezoek aan Galle door be-
stuursleden van SOS Velsen 
(SOSV) is een nieuw project 
gestart, namelijk het geschei-
den inzamelen van afval. Er is 
een speciale trailer geconstru-
eerd, die wordt voortgetrokken 
door een tractor. De trailer heeft 
een aantal compartimenten, 
voor glas, papier, groente, fruit 
en tuinafval (gft) en restafval, 
dat weer wordt verwerkt voor 
hergebruik. Het gescheiden in-
zamelen van afval gaat welis-
waar niet zo professioneel als 
in Velsen (met zijladers), doch 
het is wel weer een stap voor-
waarts naar een duurzaam mi-
lieu. SOS Velsen heeft twee trai-
lers en een tractor ter beschik-
king gesteld.
Plastic wordt al langere tijd 
apart ingezameld. Het wordt 
handmatig gesorteerd en in een 
speciale fabriek tot korrels ver-
werkt. In Galle bevindt zich ook 
een fabriek die (met specia-
le mallen) er onder andere bor-
den, kop en schotels en andere 
producten van maakt. 
In Sri Lanka wordt druk aan bio-
gasinstallaties gewerkt. SOSV 
doet in Galle mee aan een pro-
ject, waarbij zo’n 100 gezinnen 
gft afval naar een verzamelpunt 
brengen en een kleine vergoe-

ding daarvoor krijgen. Zo’n ze-
ven gezinnen kunnen het bio-
gas tegen betaling afnemen.
De minister van visserij van de 
Zuidelijke Provincie heeft, via 
SOS Velsen, de hulp van Velsen 
ingeroepen om de visverwer-
king vanaf de vangst tot de ver-
koop te verbeteren. In samen-
werking met de Srilankaanse 
ambassade zijn er al de nodige 
stappen gezet.
Tijdens het werkbezoek heeft er 
ook een ontmoeting met de Ne-
derlandse ambassadeur in Co-
lombo plaatsgevonden. Hij is 
sterk voorstander van de conti-
nuering van de stedenband en 
vindt dat de relatie tussen Ne-
derland en Sri Lanka vandaag 
de dag vorm dient te krijgen op 
het gebied van handel en inves-
teringen, cultuur en erfgoed, dit 
op basis van de vele contacten 
die er bestaan tussen personen 
en instellingen over en weer. 
Volgens hem heeft de steden-
band Velsen-Galle hierin een 
belangrijke voorbeeldrol.
De projecten worden in Sri 
Lanka beoordeeld en begeleid 
door de NAAL, een vereniging 
van Sri Lankanen die in Neder-
land hebben gestudeerd. Ook 
de geldstroom gaat via deze or-
ganisatie. Zie ook www.sosvel-
sen.nl.   

Jeugdband IJmuider 
Harmonie weer actief
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was voor de Jeugdband van 
de IJmuider Harmonie een span-
nende dag. Deze dag verzorgden 
zij voor de eerste keer sinds ja-
ren weer een optreden buiten de 
verenigingsdeuren. 
Het optreden vond plaats in 
het W.F. Visserhuis in IJmuiden, 
waar de bewoners heerlijk heb-
ben genoten van het afwisselen-
de repertoire. Hoewel de kinde-
ren best een beetje zenuwach-
tig waren, ging het heel erg goed 
en waren zowel de bewoners als 
medewerkers van het W.F. Vis-
serhuis zeer tevreden. Het was 
zo leuk dat de jeugdband zelfs 
een uitnodiging kreeg om vol-

gend jaar weer te komen spelen. 
Als dat geen compliment is! 
De jeugdband is de afgelopen 
jaren hard aan de slag gegaan 
om weer optredens te kunnen 
verzorgen. Nu het zover is, staan 
zij te popelen om nog meer te 
gaan optreden. Hopelijk hoort u 
dus de komende maanden meer 
van de jeugd van de IJmuider 
Harmonie. 
Wil jij ook graag muziek maken 
bij de vereniging? Kom dan vrij-
blijvend langs op de dinsdag-
avond tussen 19.00 uur en 20.00 
uur. 
Voor meer informatie en boekin-
gen kunt u mailen naar jeugd-
band-ijh@hotmail.com.

Ongeval op Pontplein
Velsen-Zuid - Bij een ongeval 
in Velsen-Zuid is maandagmid-
dag een persoon gewond ge-
raakt. Rond twee uur botsten 
drie auto’s ter hoogte van het 
Pontplein tegen elkaar. Politie en 
ambulance kwamen ter plaatse 
om assistentie te verlenen. Een 
persoon is ter plaatse behan-
deld aan de verwondingen maar 
hoefde niet mee naar het zieken-

huis, een passagier van een be-
trokken taxi is voorzichtig uit het 
voertuig gehaald en naar het zie-
kenhuis overgebracht voor ver-
dere behandeling. 
Het Pontplein was door de af-
handeling van het ongeval tijde-
lijk deels afgesloten voor het ver-
keer. Dit leverde de nodige ver-
tragingen op. (foto: Michel van 
Bergen)

Santpoort-Noord - Op de ro-
tonde Hagelingerweg/Santpoort-
se Dreef raakte vorige week don-
derdagmiddag een vrouw op een 
scootmobiel gewond. De 82-jarige 
dame uit Velserbroek reed op de 
rotonde toen zij versnelde, waar-
door ze de bocht niet helemaal 
haalde en het fietspaddeel verliet. 
Ze botste op een auto die stilstond 
om de vrouw op de rotonde voor 
te laten. De vrouw liep letsel op 
aan haar been. Ze is door ambu-
lancepersoneel vervoerd naar een 
ziekenhuis ter behandeling.

Vrouw in 
scootmobiel 
gewond

Regio - Op de Planetenlaan in 
Haarlem raakte vorige week 
donderdagochtend een fietser 
gewond. De 16-jarige jongen uit 
Velserbroek fietste komend van-
af de Rijksstraatweg op de Pla-
netenlaan toen hij een 15-jarige 
voetganger op een voetgangers-
oversteekplaats over het hoofd 
zag. De twee kwamen met elkaar 
in botsing en de fietser kwam 
ten val. De jongen is met aan-
gezichtsletsel vervoerd naar een 
ziekenhuis voor behandeling.

Fietser gewond

IJmuiden - Zaterdagmiddag om-
streeks 15.25 uur raakte een brom-
fietser gewond bij een aanrijding 
op de Heerenduinweg in IJmui-
den. Een 76-jarige Haarlemmer 
reed in een personenauto over 
de Heerenduinweg in de richting 
van de IJmuiderslag. Hier sloeg hij 
rechtsaf de Kruisberglaan in. Hij 
zag een bromfietser, die over het 
(brom)fietspad naast de Heeren-
duinweg reed, over het hoofd. Op 
het (brom)fietspad ontstond een 
aanrijding waarbij de bromfietser, 
een 41-jarige man uit IJmuiden, 
een been op drie plaatsen braak. 
Hij werd voor behandeling over-
gebracht naar het Rode Kruiszie-
kenhuis in Beverwijk. Het rijbewijs 
van de automobilist werd ingeno-
men. Er wordt een onderzoek in-
gesteld naar de rijvaardigheid van 
de man.

Bromfietser 
gewond

Huiselijk geweld
IJmuiden - Politiemensen hebben 
zondagavond omstreeks 20.45 uur 
een 20-jarige IJmuidenaar aange-
houden voor het mishandelen van 
zijn vriendin. In eerste instantie 
had de man tegen de politie ge-
zegd dat er niets aan de hand was 
en deed de deur dicht. De agen-
ten hoorden echter een vrouw bin-
nen zeggen dat ze nu eindelijk het 
huis kon verlaten waarop de deur 
werd geforceerd. De IJmuidenaar 
is aangehouden en overgebracht 
naar een politiebureau waar hij is 
ingesloten voor verhoor.

Sterk wisselend weer
We zijn weer eens aan een 
normale Hollandse zomer be-
gonnen. Een zomer zoals we 
die vroeger vrijwel ieder jaar 
beleefden met sterk wisselend 
weer en doorgaans koele om-
standigheden op het pleit. Dit 
soort zomers waren in de jaren 
tachtig en negentig van de vo-
rige eeuw heel gewoon.  
Tegenwoordig in het nieuwe 
(lees warmere) klimaat hoopt  
men ieder jaar recht te hebben 
op warme en droge zomers, 
maar in de praktijk kan dit na-
tuurlijk niet altijd het geval zijn.
Weertechnisch gezien liggen 
de weersbepalende druksyste-
men verkeerd en dat blijft ook 
nog wel zo tot en met het ein-
de van de maand.

Weliswaar proberen uitlopers 
van het bekende Azorenhoog 
zich zo nu en dan uit te brei-
den tot boven de Benelux, met 
gevolg een paar betere dagde-
len tussendoor in de IJmond. 
Maar echt grootschalige ho-
ge drukontwikkelingen op de 
goede plaats blijven voorlo-
pig uit.

Donderdag (warmste dag van 
deze maand) tot en met het 
weekend blijft het periodiek 
wisselvallig met vooral op zon-

dag weer grote regenkansen. 
Met nadruk moet gezegd wor-
den dat er dus ook prima dag-
delen/dagen bij zullen zitten 
in de IJmond de komende tijd 
(vrijdag en zaterdag met na-
me) met zon en aangename 
temperaturen. 

Op vrijdag en zaterdag waait 
het trouwens flink door uit 
zuidwest. 
Nogmaals, dit sterk wisselende 
weerbeeld is en blijft kenmer-
kend voor de zomer, ook an-
no 2012. 

Een langdurige droge en he-
te periode blijft dus nog steeds 
een uitzondering in Nederland.  
Het feit dat ons land steeds in 
het grensgebied geraakt tus-
sen de zeer warme lucht net 
ten oosten van ons en de koe-
le lucht meer naar het wes-
ten geeft telkens die wisselval-
ligheden.

Ook de weerkaarten die door-
lopen tot begin juli laten nog 
steeds geen echte weersver-
betering zien begin juli. 

De IJmondiale weerman.

Meer weerinfo via 0900-
1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl
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Rowans doen 
auto wasactie 
bij Naaldkerk
Santpoort-Noord - Geen zin 
om voor de vakantie uw auto 
nog even te wassen? De Rowans 
doen het graag voor u. Kan uw 
auto wel een wasbeurt gebrui-
ken maar heeft u er zelf geen 
zin in? Kom dan zaterdag 30 ju-
ni tussen 10.00 en 14.00 uur naar 
de Naaldkerk, Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord. De-
ze actie wordt georganiseerd 
door de Rowan afdeling 159 van 
de St. Radboud Groep Santpoort. 
De Rowans staan deze dag klaar 
om uw auto een goede wasbeurt 
te geven en weer tiptop in orde 
te maken. Het is voor de vierde 
maal dat deze actie door de Ro-
wans wordt georganiseerd. Het 
wassen van een auto kost 5,00 
euro. Met de opbrengst van deze 
actie zal een deel van de expedi-
tie van de Rowans worden gefi-
nancierd.

Velserbroek - Wie Dorpsvereni-
ging Velserbroek een warm hart 
toedraagt kan volgende week 
meedoen aan de statiegeldactie 
bij de Vomar. Van maandag 25 
tot en met zondag 30 juni kun-
nen daar statiegeldbonnen wor-
den ingeleverd in de speciaal 
daarvoor bestemde inzamelbus. 
De gehele opbrengst gaat naar 
Dorpsvereniging Velserbroek 
die daarvan weer leuke activi-
teiten voor de inwoners van Vel-
serbroek kan organiseren.Voor-
zitter René Lowis dankt de gul-
le gevers bij voorbaat voor hun 
donatie.

Statiegeldactie

Nieuw programma-
boekje Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Het program-
maboekje 2012/2013 is uit! De 
Vereniging Santpoorts Belang 
is er weer in geslaagd een ge-
varieerd pakket aan cursussen, 
lezingen en workshops samen 
te stellen; zowel in kwantitatie-
ve als in kwalitatieve zin mag het 
interessant genoemd worden. Er  
zijn allerlei cursussen op het ge-
bied van bewegen, bridge, com-
puter, fotografie, gezondheid, 
handvaardigheid, kunst en cul-
tuur, muziek, talen, tekenen en 
schilderen. 
Nieuw bij de categorie Bewegen 
is een combinatiecursus Yoga en 
Pilates op de maandagmorgen.
In de categorie Creatief vindt u 
naast diverse cursussen Quilten 
natuurlijk ook weer de Schilder- 
en Tekencursussen. Verder zal 
ook dit jaar de heer Matsumo-
to diverse workshops verzorgen, 
zoals Japans keramiek.  
In de categorie Gezondheid kunt 
u een cursus Reanimatie inclu-
sief het gebruik van een auto-
matische defibrillator volgen of 
uw kennis daarover weer opfris-
sen. Verder kunt u ook deelne-
men aan een workshop Hoofd- 
of voetmassage.
Naast de verschillende mogelijk-
heden om in ’t Brederode Huys 
te bridgen, starten we in sep-
tember ook weer met een Begin-
nerscursus Bridge.
Uiteraard is er ook weer een cur-
sus Kennismaken met de com-
puter en diverse vervolgcursus-
sen op dit gebied. 
In de categorie Kunst en Cultuur 
kunt u een cursus over het Hu-
manisme volgen of door de Ge-
schiedenis van de filosofie wan-

delen. Interessant is de cursus 
over de opkomst van het fascis-
me, alsook de cursus over het 
ontstaan van Europese staten en 
naties. Zeker de moeite waard is 
de cursus over de ontwikkeling 
van IJ tot Noordzeekanaal.
Op het gebied van kunstge-
schiedenis leidt drs. A. Kroeze u, 
aan de hand van steeds een an-
dere cultuurheld, door het einde 
van de 20ste eeuw en behandelt 
drs. A. Kalis de schilder Van Eyck 
en diens tijdgenoten. Nieuw dit 
jaar is de cursus ABC van de 
Speelfilm.
André Kaart zal op zes maan-
dagmiddagen het rijke muziek-
leven van de eeuwige stad Rome 
behandelen.
In de categorie Koken en Proe-
ven kunt u via workshops ken-
nismaken met de Chinese, Itali-
aanse en Spaanse keuken en er 
is een bubbelproeverij.
In de categorie Talen is er naast 
de cursussen Engels, Frans en 
Spaans nu ook een cursus Itali-
aans voor beginners, alsook een 
cursus Russisch voor beginners 
in het programma opgenomen.
Verder zijn er vele interessante 
lezingen op het gebied van mu-
ziek, geschiedenis enz.
Het volledige programma kunt 
u vinden op onze website www.
santpoortsbelang.nl, waar u zich 
ook kunt inschrijven voor alle 
cursussen, workshops en lezin-
gen. Wie vragen heeft of inlich-
tingen wil over de cursussen: za-
terdag 25 augustus van 14.00 tot 
16.00 uur houdt de Vereniging 
Santpoorts Belang open dag in 
’t Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201.

Vesperviering
Driehuis - Zondagavond 24 juni 
zal de Engelmundus Cantorij uit 
Driehuis om 19.15 uur een Ves-
perviering verzorgen in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. De 
samenkomst zal ongeveer drie 
kwartier duren, waarin gebed, 
zang en orgelspel een meditatie-
ve weldaad zijn in de hectische 
wereld waarin wij leven. Voor-
ganger is pastor E Wigchert. De 
Engelmundus Cantorij Driehuis 
staat onder leiding van dirigent/
organist Joop Heeremans.

Beekvliet viert jubileum 
in stadschouwburg
Velserbroek - Wat in september 
begon met een leeg vel papier 
resulteerde afgelopen donder-
dag in de Stadsschouwburg Vel-
sen in de hilarische musical ‘Be-
drog met sterren’ waar jong en 
oud van genoten hebben. 
Enkele leerkrachten van De 
Beekvliet schreven een humoris-
tisch verhaal vol wonderlijke ty-
petjes, andere leerkrachten be-
dachten er liedjes en dansjes bij 
en zo’n 1300 man kon het eind-
resultaat bewonderen. Het ver-
haal ging over de spilzieke di-
recteur Tanja die al het geld van 
de school aan haar onbetrouw-
bare vriend Huib had uitgeleend. 
De andere leerkrachten beslo-
ten daarop de school in de zo-
mervakantie als hotel in te rich-
ten om zo toch nog wat geld te 
verdienen voor een mooi jubi-
leum. Toen de directeur samen 
met haar Huib ook nog in het ho-
tel kwam logeren wisten de an-
dere juffen de boef gelukkig te 
ontmaskeren. Na een vluchtpo-
ging liet de hoogbejaarde Bep 
de voortvluchtige dief struikelen, 
waarna het geld teruggevonden 

werd. Juf Tanja was haar vriend 
Huib inmiddels spuugzat waar-
na zij onder luid  applaus van 
het publiek in de armen viel van 
de, bij nader inzien, toch leukere 
meester Frans.  
Mede door de fraaie muzika-
le begeleiding van Kees Huges 
op de vleugel en de regie van de 
bekende Haarlemse regisseuse 
Marijke Kots leefden zowel jong 
als oud intens mee. Er werd ge-
lachen om de door de natuur be-
zeten juf Doortje, tranen wegge-
pinkt bij het zielige lied van de 
oude Bep en gejuicht bij de in-
nige zoen van meester Frans en 
juf Tanja waarmee het happy end 
een feit was.
Met de musical vierde De Beek-
vliet het 25-jarig bestaan van 
de nog altijd jonge en populaire 
school waar inmiddels één van 
elke drie Velserbroekse kinde-
ren naartoe gaat. Het hele team, 
van conciërge tot directeur, heeft 
er heel wat avonden in gestoken, 
maar kon donderdagavond na 
de laatste voorstelling terugkij-
ken op een fantastische tijd met 
elkaar.

Velsen C1 speelt tegen 
Engelse voetballers
Driehuis - Op maandag 4 ju-
ni speelde Velsen C1 een oe-
fenwedstrijd tegen een Engel-
se tegenstander op het sport-
park in Driehuis. Deze wedstrijd 
werd gespeeld op uitnodiging 
van James Knowles, directeur bij 
Football Tours Int`l ltd. te Leeds. 
De Engelse tegenstanders be-
stonden uit jongens U14 (dat wil 

zeggen van 13 en 14 jaar) uit de 
plaats Yorkshire in de buurt van 
Leeds. Het werd een aangename 
wedstrijd met wisselende kan-
sen, de Engelsen trokken uitein-
delijk met 5-3 aan het langste 
eind. De begeleiding was zeer te-
vreden over de ontvangst en ple-
zierige wedstrijd, wellicht zijn zij 
volgend jaar weer van de partij.

ModeMiddag bij De Koe
Velserbroek - Op zaterdag 23 
juni is er een gezellige mode-
middag bij jongerencentrum De 
Koe. Er zullen zeven meiden een 
eigen creatie laten zien op de 
catwalk. Deze jurken hebben ze 
de afgelopen drie maanden zelf 
gemaakt tijdens het project Vel-
serbroek’s Young Fashion Desig-
ners. Een deel van de stof voor 
de jurken is beschikbaar gesteld 
door Gordijnatelier Venice uit 
IJmuiden. Tevens is er een loterij 
met leuke mode-prijzen, waar ie-
dereen gratis aan mee kan doen. 
Prijzen zijn onder andere van 
de modezaak Ceriale uit Velser-
broek. 
Op het terrein voor de Koe zullen 
verschillende kraampjes staan 
waar je je kan laten opmaken, 
je haar in laten vlechten, nagels 
lakken en waar je kleding, siera-
den en tassen kunt kopen. Op 
deze middag kun je ook leuke 
modetassen kopen welke exclu-
sief voor deze dag gemaakt zijn. 
Vier jongens zullen een kunst-

werk van 1000 latten bouwen, 
want lattenbouwen is momen-
teel ook erg in de mode. Verder 
kun je meedoen met de model-
lenprijsvraag. De muziek op de-
ze middag zal verzorgd worden 
door de band The Town en door 
DJ. Ben T. De entree is gratis, bij 
mooi weer is het buiten. De Mo-
deMiddag is van 14.00 tot 17.00 
uur bij jongerencentrum De Koe 
aan de Zadelmakerstraat 3.
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Zeestroom is geopend
Ontmoetingscentrum 
voldoet aan grote vraag
IJmuiden - Woensdag 20 ju-
ni is Ontmoetingscentrum Zee-
stroom in IJmuiden officieel 
geopend door Anja Schouten, 
voorzitter Raad van Bestuur 
van Zorgbalans. Zeestroom is 
een ontmoetingscentrum voor 
mensen met (beginnende) de-
mentie en hun mantelzorgers.
Zeestroom draait al sinds 5 
maart van dit jaar. Op die da-
tum startte het programma 
voor mensen met (beginnen-
de) dementie en hun mantel-
zorgers. 
Twee dagen per week krijgen 
ze er ondersteuning bij het (le-
ren) omgaan met alle gevolgen 
van dementie. Al snel bleek 
Zeestroom te voldoen aan een 
grote vraag. Zo zeer zelfs dat er 
inmiddels vier groepen met ge-
middeld tien bezoekers draai-
en. Ook is er een gespreks-
groep gestart voor jongere 
mensen met dementie.
Het succes stoelt voor een deel 
op het feit dat cliënten en hun 
mantelzorgers samen met de 
programmacoördinator, de ac-
tiviteitenbegeleider en een ver-
zorgende het programma be-

palen. Dat kan variëren van 
geheugen-training tot mee-
doen aan een gespreksgroep. 
Er wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan bewegen en er is 
ruimte voor hobby’s en uitstap-
jes. Alle activiteiten, dus ook de 
gespreksgroepen en de bewe-
gingsgroepen, worden geleid 
door ervaren en professionele 
medewerkers.
Bij Zeestroom zijn ook een lo-
gopedist, een ergotherapeut en 
een psycholoog betrokken. Het 
ontmoetingscentrum is een ini-
tiatief van Zorgbalans en werkt 
nauw samen met de profes-
sionals van Tandem, Draagnet, 
Dijk en Duin, Alzheimer Neder-
land en Stichting Welzijn Vel-
sen. Stuk voor stuk organisa-
ties met veel expertise op het 
gebied van dementie en man-
telzorgondersteuning. 
Meer informatie over Zee-
stroom? Kijk op www.zorgba-
lans.nl
Mantelzorgers kunnen in Zee-
stroom onder andere ervarin-
gen, tips en adviezen uitwisse-
len en aanschuiven bij thema-
bijeenkomsten.

‘Zinloze dood Ellis mag 
niet vergeten worden’
Driehuis – Zondag hebben fa-
milie en vrienden op Begraaf-
plaats Westerveld de IJmui-
dense Ellis Windhorst her-
dacht. Ellis kwam op 19 ju-
ni 2002 in Driehuis door mes-
steken om het leven. Tien jaar 
later denken de ouders, broer 
en familie van Ellis, haar bes-
te vrienden en natuurlijk haar 
drie zoons nog dagelijks aan 
haar. 
Familie en vrienden steunen el-
kaar en de kinderen om verder 
te gaan. De herdenking moest 
vooral een positieve gebeurte-
nis zijn. Voor de kinderen was 
het toch al een heel spannen-
de dag. Er werden veel bloe-

men op het graf gelegd en er 
werd gesproken over Ellis. El-
lis en haar humor, vrolijkheid 
en doorzettingsvermogen wor-
den nog dagelijks gemist. Na 
afloop kwam de groep nog sa-
men bij de broer van Ellis, waar 
een dvd met foto’s werd ver-
toond over het leven van Ellis. 
Daarbij kwamen vele herinne-
ringen naar boven. 
De ouders van Ellis willen dat 
haar zinloze dood niet verge-
ten wordt. Zelf zijn zij actief be-
zig om andere nabestaanden 
van zinloos geweld te steunen 
en misstanden bij politici on-
der de aandacht te brengen. 
Zie ook www.elliswindhorst.nl.

Beeldig Driehuis
Driehuis - Beeldig Driehuis, 
wat een softe titel. Sprookjes-
achtig. Synoniem voor beeld-
schoon en allerliefst. Enigszins 
nichterig klinkend. Of iets voor 
een poesiealbum. Nou, dat 
is Driehuis ten top! Een dorp 
voor de ‘happy few’, zoals vo-
rig jaar Driehuis ergens werd 
omschreven. Een boekje dat er 
binnenkort aankomt, is beel-
dig, vanwege de beelden die 
u ziet. Niet alleen ansichtkaar-
ten, maar ook een enkel schil-
derij en foto’s.
In 1968 publiceerde de toen 
bekende Velsenaar, G.J. Bre-
merkamp het boek Oude Foto’s 
en Prentbriefkaarten. IJmui-
den, Velsen, Driehuis, Sant-
poort. Het werd een succes. 
Vanaf 1999 was bekend Sant-
poortenaar en amateurhisto-
ricus Guus Hartendorf de sa-
mensteller van Gemeente Vel-
sen in Ansichtkaarten, in wel 5 
delen. Ook een succes. Nu is 
het al weer 2012. 
Tijd voor iets nieuws. In 2006 
verscheen van de werkgroep 
Historisch Driehuis in opdracht 
het boek ‘Driehuis, midden-
stand in beweging’, gevolgd 
door een tweede, herziene en 
uitgebreide druk in 2009. Er 
bleek nog werk braak te lig-
gen voor de groep. Tijdens een 
vertoning van een aantal an-

sichtkaarten via een beamer 
in Oma’s Kamer van café Mid-
deloo eind 2010 bleek dat er 
enthousiasme bestond voor 
dit soort beelden. Tijdens het 
Dorpsfeest Driehuis 2011 was 
er een interessante expositie 
in de Engelmunduskerk in dit 
dorp en de respons was groot. 
De bedoeling was dat aan de 
hand van een aangegeven rou-
te de geschiedenis van Drie-
huis zou kunnen worden nage-
lopen. Oude ansichtkaarten en 
foto’s van toen, opgefrist met 
foto’s van dezelfde plekken an-
no 2012.
Vanaf de Camping Schoonen-
berg via het IJspaleis, Kriemhil-
da, café Middeloo, Westerveld, 
het spookhuis, het missiehuis, 
de ‘kapel’ van Beeckestijn, het 
Wijk aan Zeeërvoetpad, café 
Middeloo, het IJspaleis en te-
rug naar de camping. Dat is nu 
gelukt. 
Op zaterdag 30 juni wordt het 
boekje op het Dorpsfeest ver-
kocht voor 10.00 euro. Het is 
ook verkrijgbaar bij het IJs-
paleis, café Middeloo, speci-
aalzaak Maaike Tromp en het 
Pieter Vermeulen Museum in 
Driehuis, bij de Ballon in Sant-
poort–Noord en Boekhan-
del Gillissen & Co in Haarlem-
Noord. Ook is het te bestellen 
via ra.huizinga@quicknet.nl.

Santpoorter verdacht 
van bezit kinderporno
Regio - De recherche van po-
litie Kennemerland heeft een 
onderzoek ingesteld naar een 
inwoner van Santpoort op ver-
denking van bezit, versprei-
ding en mogelijk productie van 
kinderporno. In dit onderzoek 
wordt samengewerkt met poli-
tie Amsterdam-Amstelland. 
De Santpoorter werd vorige 
week aangehouden. Bij een 
huiszoeking zijn foto’s, compu-
ters en overige gegevensdra-
gers in beslag genomen. Al dit 
materiaal wordt onderzocht en 
beoordeeld door zedenrecher-
cheurs. De verdachte is voor-
geleid aan de rechter-commis-
saris.
Kinderporno en het downloa-

den hiervan wordt door jus-
titie en politie gezien als een 
ernstig misdrijf. Mocht u hier-
mee in aanraking komen, meld 
dit dan bij uw politie. Anoniem 
iets melden kan ook, via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000 
of via internet bij het meld-
punt cybercrime van de politie: 
www.meldpuntcybercrime.nl 
of bij het meldpunt kinderpor-
no: www.meldpunt-kinderpor-
no.nl. Het Meldpunt Kinder-
porno op internet is een parti-
culiere stichting, die wordt ge-
financieerd door het ministerie 
van Justitie, de Europese Com-
missie en door sponsors. De 
organisatie werkt nauw samen 
met de politie.

Regio - Een 22-jarige man uit 
Velsen-Noord is voor de der-
de keer in korte tijd bekeurd 
wegens het rijden onder in-
vloed van alcohol. Dit keer raak-
te hij ook zijn auto kwijt. De po-
litie controleerde de automobi-
list op de Wijckermolen in Bever-
wijk. De man blies 510 ug/l. Om-
dat het hier om een beginnend 
bestuurder ging, mocht hij niet 
meer dan 90 ug/l alcohol in zijn 
adem hebben. Hij blies derhalve 
bijna zes maal het wettelijk toe-
gestane maximum. Bij controle 
bleek hij ook te rijden zonder rij-
bewijs. Het rijbewijs was al inge-
nomen naar aanleiding van twee 
eerdere gevallen van het rijden 
onder invloed van alcohol, na-
melijk op 1 november 2011 en 
16 mei 2012. De man kreeg een 
proces-verbaal. Zijn auto werd in 
beslag genomen.

Hardleers

Ongeval in 
Wijkertunnel
Velsen-Zuid - Vorige week don-
derdagmiddag ontstond in de 
Wijkertunnel een aanrijding met 
drie voertuigen. Door onbekende 
oorzaak remde het verkeer. Een 
29-jarige motorrijder uit Heerhu-
gowaard kon niet op tijd remmen 
en botste op een auto voor hem. 
Hij werd gelanceerd en ging met 
het hoofd door de achterruit van 
de auto van zijn voorganger. Een 
auto achter de motorrijder reed 
over de motor heen. Ambulan-
cepersoneel heeft de motorrijder 
vervoerd naar een ziekenhuis. 
Wonder boven wonder bleek de 
man niets te mankeren en hij 
mocht na controle direct het zie-
kenhuis verlaten.

Schade na 
vuurwerk
IJmuiden - Vorige week woens-
dagavond kwam er tijdens de 
wedstrijd Nederland-Duitsland 
een melding binnen dat er vuur-
werk was afgestoken aan de 
Zeeweg. Daarbij hadden twee 
auto’s schade opgelopen. Po-
litiemensen gingen naar de lo-
catie en op het moment dat zij 
met een benadeelde en getuige 
stonden te praten, kwamen twee 
mannen aanlopen die verant-
woordelijk waren voor de scha-
de. Het gaat om twee inwoners 
van IJmuiden van 27 en 28 jaar. 
Na bemiddeling van de politie-
mensen hebben de betrokken 
partijen onderlig de afhandeling 
van de schade geregeld.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

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

info@deschoter.nl
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900
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pagina 20 21 juni 2012

Veel interesse in fase 4 
van Stadspark IJmuiden
Velsen - Afgelopen maan-
dag sloot de inschrijving 
voor de verkoop van fase 4 
van het project Stadspark 
IJmuiden. Voor het grootste 
deel van de woningen heb-
ben zich aspirant-kopers 
gemeld bij Bon & Breed Ma-
kelaardij, aan Zon Bastion 2 
in Velserbroek. 

In februari is de voorinschrij-
ving voor het project van start 
gegaan, om zo te onderzoeken 
of er voldoende vraag is naar 
de woningen. Deze pré-sale 
is succesvol geweest omdat er 
zich ruim 100 geïnteresseerden 
hebben aangemeld. Hierop is 
besloten de woningen officieel 
in verkoop te nemen. 
Vorige week konden geïnteres-
seerden zich inschrijven voor 
het huis van hun keuze. De ko-
mende week vindt de toewij-
zing en, waar nodig, de loting 
plaats. Uiteraard kunnen be-
langstellenden zich nog aan-
melden, maar wees er snel bij 
want er zijn nog slechts een 
paar woningen beschikbaar 
waarvoor zich geen eerste kan-
didaat zich heeft gemeld.
Fase 4 bestaat uit 28 eenge-
zinswoningen. De woningen 
liggen in een U-vorm met de 

tuinen naar elkaar toe. Hier-
door ontstaat een binnen-
plaats waar de privé parkeer-
plaatsen worden gerealiseerd. 
De woningen hebben een op-
pervlakte van circa 111 tot 117 
m2 woonoppervlak en zijn ruim 
en praktisch ingedeeld. Geen 
schuine kap, maar een volledig 
bruikbare 2e verdieping. Wo-
ningen zijn beschikbaar vanaf 
199.000 euro VON tot 230.000 
euro VON (inclusief 19% BTW). 
De woningen worden compleet 
opgeleverd met een badkamer 
en een keukencheque, achter-
in de tuin bevindt zich een ge-
metselde berging. De woning 
wordt aangeboden met diverse 
optie mogelijkheden zoals een 
uitbouw.
De ontwikkeling van Stadspark 
IJmuiden is in handen van de 
Ontwikkel Combinatie Stads-
park. Dura Vermeer Bouw Am-
sterdam is als hoofdaannemer 
betrokken bij Stadspark IJmui-
den en Dura Vermeer Infra-
structuur Midden West is ver-
antwoordelijk voor het bouw- 
en woonrijp maken van Stads-
park IJmuiden.
Meer weten? Kijk dan op www.
stadspark-ijmuiden.nl of ga 
langs bij de makelaar, waar ook 
de brochure beschikbaar is.

Rabobank Sponsorfietstocht
Doe mee en verdien 
euro’s voor je vereniging
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert op zon-
dag 23 september voor het eerst 
een sponsorfietstocht. Vereni-
gingen en stichtingen die klant 
zijn van de bank, kunnen die 
dag geld bij elkaar fietsen voor 
de clubkas. De tocht is 30 kilo-
meter lang en voert langs aller-
lei mooie plekken in Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid, Velser-
broek, Velsen-Noord, IJmuiden, 
Spaarndam, Driehuis en Haar-
lemmerliede, het werkgebied 
van de bank.
Mathijs Smit, directievoorzitter 
van Rabobank Velsen en Om-
streken: ,,Met de sponsorfiets-
tocht willen wij het bijzonder ac-
tieve verenigingsleven in onze 
regio ondersteunen. Wij kunnen 
alle verenigingen en stichtin-
gen in ons marktgebied helaas 
niet allemaal individueel sponso-
ren. Toch willen wij iets voor hen 
betekenen. Want ook verenigin-
gen en stichtingen hebben een 
gezonde financiële basis nodig. 
Met de sponsorfietstocht bieden 
wij de mogelijkheid om op een 
eenvoudige en sportieve manier 
een financiële bijdrage te verdie-
nen.’’
De Rabobank Sponsorfietstocht 
is bedoeld voor verenigingen, 
stichtingen of een maatschap-
pelijke instelling zonder winst-
oogmerk, met een overwegend 
recreatief karakter. Zij moeten 
klant zijn van Rabobank Velsen 

en Omstreken. Per vereniging of 
stichting kunnen maximaal 20 
personen deelnemen. Kinderen 
jonger dan 14 jaar mogen uit-
sluitend deelnemen (zelfstandig 
fietsen) onder begeleiding van 
een volwassene. Voor elke fiet-
ser die de tocht voltooit, maakt 
de bank 15 euro over naar de 
clubkas. De maximum sponsor-
bijdrage kan dus oplopen tot 300 
euro per vereniging of stichting.
,,Deelnemers kunnen starten bij 
LTC De Heerenduinen in IJmui-
den of bij TV Spaarndam in 
Spaarndam’’, vervolgt Smit.
,,Onze bank is sponsor van beide 
tennisverenigingen. Wij stellen 
het bijzonder op prijs dat zij heb-
ben aangeboden ons te helpen 
bij de organisatie van de spon-
sorfietstocht. Een mooi voor-
beeld van hoe je samen meer 
kunt bereiken.’’
Daar waar gestart wordt, moet 
ook worden gefinisht. Starten 
kan tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Finishen kan tot uiterlijk 15.00 
uur. Langs de route bevinden 
zich stempelposten waar tevens 
iets gedronken kan worden of de 
banden kunnen worden geplakt.
Verenigingen en stichtingen 
kunnen zich inschrijven via 
www.rabobank.nl/velsen. In-
schrijven kan tot 10 september. 
De inschrijving sluit uit veilig-
heidsoverweging als een maxi-
mum van 1.200 deelnemers is 
bereikt.

Landskampioenschappen 
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - In het  
weekend van 23 en 24 juni 
worden bij LTC Brederode de 
landskampioenschappen ten-
nis voor regioteams gespeeld. 
Deze landskampioenschappen 
voor regiokampioenen wor-
den onder auspiciën van de 
KNLTB gespeeld en zijn het 
sluitstuk van de voorjaarscom-
petitie tennis 2012. Dit kampi-
oenschap wordt voor de der-
de keer gehouden en voor het 
eerst bij LTC Brederode gele-
gen op park Groeneveen, Kerk-
pad 61 in Santpoort-Noord. 
Aan deze kampioenschap-
pen nemen uit elk van de 5 re-
gio’s de kampioenen deel in 
drie competitiesoorten, name-

lijk Gemengd, Dames en He-
ren. De teams komen uit heel 
Nederland.
Op 16 juni zijn de voorrondes 
gespeeld. De winnaars van 
die wedstrijden plaatsen zich 
voor het finaleweekeinde bij 
LTC Brederode. Speelsterkte 3 
en 4 zijn goed vertegenwoor-
digd.  Zaterdag 23 juni is gere-
serveerd voor de halve finales. 
Zondag 24 juni zijn de finales. 
Beide dagen wordt gestart om 
10.30 uur en de laatste partijen 
worden volgens planning rond 
17.00 uur afgerond worden. 
Mocht het regenen dan wordt 
uitgeweken naar de Extranhal 
op de Kleverlaan in Haarlem. 
Zie ook www.ltcbrederode.nl.

Straatvoetbal Santpoort
Santpoort-Noord - Voor de 
31ste maal wordt het georga-
niseerd, tijdens de dorpsfeest 
Santpoort op maandag 30 ju-
li aanvang 8.30 uur op het Burg. 
Weertsplantsoen.
Deelneming is van 6 tot en met 
13 jaar, en tijdens de pauze on-
der de 6 jaar. Teams opgeven is 
niet mogelijk, de teams worden 
door loting samen gesteld.
Men behoeft niet in de gemeen-
te te wonen, logeer je bij fami-
lie schrijf je nu in want. Jongen 
of meisje kan je wel of niet voet-

ballen doe lekker mee en geniet 
van deze mooie dag. Er wordt 
niet alleen gevoetbalt maar ook 
diverse spellen onder andere 
Pannaballetje, hooghouden, ga-
ten doelschieten. Deelname be-
draagt 3 euro. Ook is de orga-
nisatie op zoek naar sponsors 
die dit succes volle evenement 
voor de jeugd van gemeente Vel-
sen en omstreken willen steu-
nen. Inlichtingen en inschrijving: 
J. Voorting, Tulpenstraat 19, tele-
foon 023-5370144, 06-23334208 
of tulptrofee@quicknet.nl.

Regio - Alcohol is een van de 
grootste oorzaken van ernsti-
ge verkeersongevallen. De poli-
tie controleert dan ook bijna da-
gelijks op het gebruik van alcohol 
in het verkeer. Vaak gebeurt dat 
steekproefsgewijs tijdens gewone 
politiediensten, maar ook regel-
matig worden grotere alcoholcon-
troles gehouden waarbij meerdere 
weggebruikers worden gecontro-
leerd. Zaterdag werd tussen 18.00 
en 20.30 uur gecontroleerd op de 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord. 
Van de 327 passanten bleek nie-
mand teveel te hebben gedron-
ken. Van 20.45 tot 22.45 uur werd 
gecontroleerd op de Broekerweg 
in Velserbroek. Van de 215 pas-
santen bleken er twee teveel alco-
hol te hebben gehad. Zij bliezen 
respectievelijk 250 en 315 ug/l. 
Het voor hen geldende maximum 
lag op 220 ug/l. Beide bestuurders 
kregen een bekeuring.

Alcoholcontrole

Velserbroek - Politiemensen za-
gen vorige week dinsdag op de 
Linie een scooterbestuurder plot-
seling omkeren bij het zien van 
de politieauto. De bestuurder 
werd vervolgens via de dakmega-
foon opgedragen om te stoppen. 
Toen bleek waarom hij er in eer-
ste instantie vandoor ging bij het 
zien van de agenten: de Spaarn-
dammer was 14 jaar oud en had 
zonder toestemming de scooter 
van zijn broer meegenomen. De 
jongen werd meegenomen naar 
een politiebureau, waar hij later 
- in het bezit van een bekeuring 
van 115 euro – werd opgehaald 
door zijn moeder en broer.

14-jarige rijdt 
op scooter

Velsen-Zuid - Op de Amster-
damseweg (N202) is vorige week 
donderdagochtend op snel-
heid gecontroleerd. Hier reden 
89 van 3382 bestuurders harder 
dan de daar maximaal toegesta-
ne 80 km/uur. De hoogst geme-
ten snelheid was 125 km/uur. Al-
le betrokkenen kunnen binnen-
kort een bekeuring op de deur-
mat verwachten.

Hardrijders 
beboet

Regio - Zaterdagavond om-
streeks 23.30 uur kreeg de politie 
melding dat er twee meisjes onwel 
zouden zijn geworden op de Van 
der Aartweg in Haarlem, mogelijk 
door een combinatie van alcohol 
en drugs (MDMA). Een 17-jarige 
meisje uit Santpoort-Noord was 
helemaal in de war, maar kon aan 
de ouderlijke zorg worden over-
gedragen. Een 18-jarig meisje uit 
Velserbroek was niet aanspreek-
baar en reageerde nog nauwelijks 
op pijnprikkels. Zij werd voor be-
handeling overgebracht naar het 
Kennemer Gasthuis.

Meisjes onwel



pagina 22 21 juni 2012

Sneller herstellen van blessures?
Homeopatie met 
bioresonantietherapie
Santpoort-Noord - Een sport-
blessure is zo gebeurd. Soms 
schiet het er zo in. En met een 
tennisarm, spierscheur, peesont-
steking of verstuiking is men voor 
weken uit de running. Heel ver-
velend en er is vaak niet veel aan 
te doen, behalve fysiotherapie en 
rust. Toch kan men sneller weer 
terug zijn op de baan of op het 
veld. Het Centrum voor Homeo-
pathie & Vitaliteit biedt bij (sport)
blessures een uitstekende, aan-
vullende behandeling met home-
opathie en bioresonantie. Betty 
Schouten, eigenaar van het Cen-
trum voor Homeopatie en Vitali-
teit in Santpoort-Noord combi-
neert deze behandelmethodes bij 
blessures. 
Een homeopathisch middel werkt 
op het eigen herstelvermogen en 
is speciaal voor de cliënt door de 
homeopaat uitgezocht. Een ho-
meopatisch middel is daarom ook 
altijd persoonlijk. Iemand met bij-
voorbeeld schouderklachten kan 
een ander middel nodig heb-
ben dan een ander met dezelf-
de klacht. 
Bioresonantie is de communica-
tie die nodig is om te leven, waar-
bij ervan wordt uitgegaan dat al-
le cellen en stoffen hun eigen pa-
troon hebben. Die patronen kun-

nen verstoord zijn, maar met bio-
resonantietherapie worden deze 
storingen opgespoord. Met the-
rapeutische frequenties  verdwij-
nen blokkades en wordt het li-
chaam geactiveerd om te herstel-
len. Dit werkt specifiek op orga-
nen, pezen, spieren, gewrichten 
en de psyche.
Het uiteindelijke  resultaat van 
deze combinatie van behandelin-
gen is dat uw lichaam een extra 
‘boost’ krijgt. Afvalstoffen worden 
snel afgevoerd en kapotte weef-
sels herstellen. 
Een praktijkvoorbeeld: een vrouw 
van 52 jaar werd al enkele maan-
den geplaagd door pijn in haar 
schouder. Ze kon niet meer ten-
nissen, omdat ze haar arm niet 
omhoog kon krijgen. Deze cliënt 
onderging een behandeling met 
bioresonantie en homeopathie. Al 
na één keer behandelen was er 
duidelijk minder pijn en kon me-
vrouw haar arm meer bewegen 
dan daarvoor. Op emotioneel vlak 
voelde ze meer rust en ontspan-
ning. Tennissen is nog een stap te 
ver, maar ze is op de goede weg.
Meer weten over deze bijzondere 
combinatietherapie voor lichaam 
en geest? Centrum voor Homeo-
patie en Vitaliteit, 023 – 5477554. 
Zie ook www.bettyschouten.nl.

Jaarlijkse lotenactie 
De Zonnebloem IJmond
Velsen - De Zonnebloem in de 
regio IJmond organiseert in de 
maanden mei tot en met sep-
tember de jaarlijkse lotenactie. 
Ter promotie van de lotenver-
koop bezorgde De Zonnebloem 
een Groot Lot bij mevrouw Wag-
ner, een van de gasten in de Vel-
serbroek. Voor een week op pad 
met De Zonnebloem moet me-
vrouw Wagner (84) een jaartje 
wachten. Tot die tijd kijkt ze reik-
halzend uit naar de eendaagse 
reisjes, zoals de boottocht van-
uit de haven van IJmuiden, het 
bezoek aan de IKEA, de bloem-
schikdag, de juli-picknick of la-
ter in het jaar de kerstshow bij 
tuincentrum Oosteinde. ,,Ik vind 
alles prachtig, het zijn dagen die 
ik nooit meer vergeet.” Mevrouw 
Wagner verlaat nauwelijks haar 
appartement in woonzorgcom-
plex De Hofstede in Velser-
broek. Recentelijk is ze gekop-
peld aan de jongste vrijwilligster 
van De Zonnebloem in Velser-
broek, de 17-jarige Cherel Bur-
gess: ,,Ik vind het geweldig om 
iets voor oudere en hulpbehoe-
vende mensen te doen,’’ zegt 
Cherel, die vanuit haar HAVO-

opleiding in IJmuiden als sta-
giaire in contact kwam met De 
Zonnebloem. ,,Ook na mijn sta-
ge wilde ik iets voor de Vereni-
ging betekenen.” Trots is Che-
rel als ze het grote lot en haar 
twee gratis loten van De Zonne-
bloem aan mag bieden. ,,Nou, 
ik heb er al tien gekocht hoor’’, 
zegt mevrouw Wagner, ,,Ik weet 
wat voor goed doel ik hiermee 
steun.”
Voor De Zonnebloem afdeling 
Velserbroek is de verkoop van 
nationale loten (op 22 oktober 
is de trekking met een hoofd-
prijs van 15.000 euro) een be-
langrijke bron van inkomsten. 
Vorig jaar werden er 2500 ver-
kocht à twee euro en een deel 
hiervan komt ten goede aan de 
eigen afdeling. ,,Anders kunnen 
we die leuke dagen niet organi-
seren”, zegt afdelingsvoorzitter 
Sjaan Vink. ,,En misschien loop 
je tijdens het verkopen van de 
loten aan huis nog tegen een 
nieuwe vrijwilliger aan.” Vrijwil-
ligers blijven hard nodig. Wilt 
u zich aanmelden als vrijwilli-
ger? Kijk op http://ijmond.zon-
nebloem.nl/

B&W promotiefilmpjes?
Velsen - Wie betaalt, bepaalt. 
Met dat gegeven in haar ach-
terhoofd heeft het onafhanke-
lijke raadslid Beryl Dreijer vra-
gen gesteld aan het college 
van B en W over het program-
ma ‘Uit B&W’ van lokale om-
roep Seaport TV. ,,De program-
ma’s vormen een reclamespot 
voor het college van B en W of 
roepen op z’n minst twijfels op 
over de redactionele onafhan-
kelijkheid’’, aldus Dreijer.
In het televisieprogramma wor-
den besluiten van burgemees-
ter en wethouders bekend ge-
maakt en toegelicht. De lokale 
publieke omroep krijgt hiervoor 
geld van de gemeente Velsen. 
,,Aan de inhoud van de pro-
grammering mogen geen in-
houdelijke eisen worden ge-
steld’’, zegt Dreijer met de Me-
diawet in de hand.
Ze wil weten hoe het zit. ,,In de 

derde uitzending mag wethou-
der Ronald Vennik ruim vier 
minuten lang alle voordelen 
van het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV) benoemen. 
Voor een kritisch tegengeluid 
is echter geen plaats. Hierdoor 
wordt de schijn van belangen-
verstrengeling gewekt en kun-
nen vraagtekens worden gezet 
bij de eindverantwoordelijkheid 
van de programmamakers’’, al-
dus Dreijer.
Zij vindt het niet terecht als 
Seaport TV voor promotie/re-
clame-uitzendingen van B en 
W betaald krijgt van belasting-
geld: ,,Dit is een publieke om-
roep. Dan moet je geen be-
lastinggeld uitgeven voor een 
programma waarin slechts een 
deel van de politiek in Velsen 
aan het woord komt en waar-
in slechts één kant van het ver-
haal wordt verteld.”

Fotokring 
Polderlicht 
organiseert 
Velsen Nu!
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 30 juni staat er wat moois 
te gebeuren: de 1-dags ten-
toonstelling en foto-happening 
van Fotokring Polderlicht: Velsen 
Nu! in de Dorpskerk van Sant-
poort-Noord (Burg. Enschede-
laan 67). Één dag slechts, en dus 
maar één kans om de 19 unie-
ke fotoseries te bewonderen die 
leden van de Velserbroekse Fo-
tokring Polderlicht de afgelopen 
maanden hebben gemaakt. Ju-
welen zijn het. De series laten 
de gemeente, haar bewoners 
en stedelijke verschijnselen an-
no 2012 zien. Humoristisch (Re-
cessie en koptelefoons – por-
tretten van Velsenaren met grote 
koptelefoons), rauw en emotio-
neel (Het leven is een cadeautje 
– het overlijden van Bram Bart) 
of ronduit schitterend (Van stil-
le getuige tot waar kunstobject). 
Alle series zijn bijzonder en ze-
ker de moeite waard om te bekij-
ken. En onderwijl luistert u naar 
live pianomuziek, gespeeld door 
twee pianistes op de vleugel.
Fotokring Polderlicht, bekend 
van het boek Focus op Velsen, 
is een prijzenwinnende fotoclub. 
Deze actieve club van enthousi-
aste fotografen laat u graag het 
resultaat laten zien van de jaar-
lijkse fotowedstrijd om de ‘Zilve-
ren Koe’, zoals de Dick van Beem 
wisseltrofee liefkozend wordt 
genoemd. 
Maar er is meer! Zo kunt u zich 
laten vereeuwigen in een van de 
twee professioneel ingerichte 
foto-studio’s. De visagiste en de 
fotografen zijn er helemaal klaar 
voor. Voor 15 euro kan men dan 
kiezen voor een prachtige A4-af-
druk of twee afdrukken van 13 
bij 18 centimeter.
Wilt u meer weten over fotogra-
fie en fotograferen? Schuif dan 
aan bij een van de workshops 
die door leden worden gegeven, 
waaronder: ‘Kennismaking met 
fotografie en de camera’ en ‘De 
allereerste foto’.
En dan is er ook nog een loterij. 
Voor maar 1 euro per lot (6 voor  
5 euro) maken gasten kans op 
een van de drie ingelijste en ge-
signeerde kunstwerken. En u be-
paalt zelf welk van de drie wer-
ken u wilt winnen.
Iedereen met een mobieltje kan 
bovendien meedoen aan de 
smartphone-wedstrijd. Ter plek-
ke stuurt men een foto uit de 
smartphone naar de gereed-
staande laptop en maakt daar-
mee kans op een canvasprint 
van de winnende foto.
De Dorpskerk is geopend vanaf 
10.00 uur. Wethouder van Kunst 
en Cultuur, W.E. Westerman, zal 
de dag officieel openen om 10.30 
uur. Om 15.00 uur sluiten de 
deuren weer. U keert weer huis-
waarts, een kunst ervaring rijker!
Zie ook www.fotokringpolder-
licht.nl.

Groep 8 basisschool
De Hoeksteen op kamp
Velserbroek - Van 27 tot en met 
29 juni heeft groep 8 van Basis-
school De Hoeksteen uit Velser-
broek het lang verwachte kamp in 
Bussum.
Aangezien er veel te doen en te 
zien is in de omgeving van het lo-
geeradres in Bussum, leek het de 
kampleiding een goed idee om, 
zoals ieder jaar, de fietsen mee te 
nemen. De hele klas kan dan in de 
omgeving, allerlei bezienswaar-
digheden bezoeken.
Er was echter één groot probleem! 
Hoe krijg je bijna 35 fietsen heen 
en weer naar Bussum! 
Een van de ouders van groep 8, de 
vader van Fleur heeft connecties 
met een verhuisbedrijf uit Bever-

wijk. Hij dacht dat zo’n groot be-
drijf wellicht een mogelijkheid zou 
moeten hebben om de fietsen op 
de bestemming te krijgen, zodat er  
lekker gefietst kon worden.
Firma Brakenhoff uit Beverwijk,was 
zeer enthousiast  en stelden direkt 
een vrachtwagen ter beschikking. 
Zij zorgen ervoor dat de fietsen 
naar en van het kamp worden ver-
voerd. Kortom, dankzij Brakenhoff 
uit Beverwijk kunnen de kinderen 
van groep 8 van De Hoeksteen be-
schikken over hun eigen fiets ge-
durende hun afscheidskamp. Hier-
door hopen we dat ze een kamp 
zullen beleven , waar ze nog ja-
ren met plezier aan zullen terug-
denken.
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Bel Akoestika ft Danny 
Vlaspoel bij Bos Kookt
IJmuiden - Normaal is eetlo-
kaal  Bos Kookt op zondag ge-
sloten, maar één zondag per 
maand organiseert Bos een ac-
tiviteit. Op 24 juni is de beurt 
aan een borrelmiddag mét Bel 
Akoestika vanaf 16.00 uur. Een 
akoestisch trio met zangeres 
Annebel. Zij wordt begeleid 
door Danny Vlaspoel (gitaar) en 
Rafael Fernandez (basgitaar). 
Annebel en Rafael  zijn bekend 
van Mother of Pearls met een 
uitgebreid repertoire van be-
kende en minder bekende klas-
siekers. Goed voor een feest-
je en wel bekend van optredens 
in het Witte Theater en café de 
Halve Maan.  Annebel zingt in 
Blond Haze, eigen werk uit de 
rock hoek. Rafael doet nog di-
verse projecten bijvoorbeeld So 
Heart en Bandbrullen. In het re-
cente verleden in Jon Bovi en de 
Van Lent Band. Annebel en Ra-
fael organiseren ook regelmatig 
jamsessies nu in café De Halve 
Maan.
Bij Bos Kookt worden ze dit keer 
vergezeld door Danny Vlaspoel. 
Net terug van het Rory Gallag-

her Tribute Festival in Ierland 
waar hij met Laundromat ver-
schillende keren speelde, on-
der andere op het hoofdpodi-
um. Danny speelde gitaar bij 
bekende regionale bands zoals 
La Grange, Hammerhawk, The 
Bouncers en vele projecten zo-
als de Parade of onlangs Thin 
Lizzy.
Bel Akoestika. Lekker voor bij de 
borrel: evergreens uit het ver-
re verleden tot het zeer recen-
te heden. Uitgekleed tot op de 
essentie, akoestisch gespeeld 
en daardoor extra fijnbesnaard. 
Maar let op: een flinke uithaal 
zo nu en dan wordt zeker niet 
geschuwd! Denk aan nummers 
van Anouk, Radiohead, Melissa 
Etheridge, Fleetwood Mac, Amy 
Whinehouse etc.
Bos Kookt is dit keer het decor 
van Bel. De keuken is niet open, 
wel is er een borrelkaart! Bos 
biedt speciaal voor deze gele-
genheid meerdere speciale bie-
ren. Aanvang rond 16.00 uur op 
de Groeneweg 80 (tegenover 
de Schouwburg). Zie ook www.
boskookt.nl.

Kwart 
miljoen voor 
Stadscentrum 
IJmuiden
IJmuiden – Het college van 
B&W heeft aan de gemeente-
raad een voorbereidingskre-
diet van 240.000 euro gevraagd 
voor het procesvoorstel te ko-
men tot een ontwikkelstrategie 
aan het eind van 2012. De ge-
meenteraad besloot op 26 april 
akkoord te gaan met het proces-
voorstel voor een kwaliteitsim-
puls voor het centrum van IJmui-
den. Dat betekent dat eind 2012 
helder zou moeten zijn hoe het 
verder moet met stadscentrum 
IJmuiden.

Havenfestival IJmuiden
Woningbedrijf Velsen 
organiseert fotowedstrijd 
IJmuiden - Op 25 en 26 augustus 
is het weer zo ver. IJmuiden gaat 
uitbundig feestvieren. Woningbe-
drijf Velsen kan zich prima in het 
thema ‘IJmuiden werkt’ vinden, 
want ‘Woningbedrijf Velsen werkt 
aan IJmuiden’. De corporatie orga-
niseert een fotowedstrijd met de 
vraag wat de inwoners van Velsen 
nou precies voor beeld hebben bij 
dit thema.
Vraag tien mensen wat ze denken 
van IJmuiden en je krijgt tien ver-
schillende antwoorden. Dat maakt 
hun nieuwsgierig en daarover gaat 
deze fotowedstrijd. De winnaar 
gaat naar huis met een cadeaubon 
van Geels Meubelen ter waarde 
van 150 euro. Onder de bezoekers 
die hun stem uitbrengen, verloten 
zij een bon van Beeksma Banket 
ter waarde van 50 euro.
Woningbedrijf Velsen zoekt fo-
to’s van het beeld dat u voor ogen 
heeft als u denkt aan: ‘IJmuiden 
werkt. Woningbedrijf Velsen werkt 
aan IJmuiden.’ En natuurlijk een 
toelichting daarbij, waarom u voor 
dit beeld kiest.  De jury beoordeelt 
de foto op technische kwaliteiten 

en op de verbeelding van het the-
ma. Het gaat om een recente foto.
Uit de inzendingen selecteert een 
onafhankelijke vakjury de 8 bes-
te foto’s. Hun foto’s presenteren 
zij op het Havenfestival en ze wor-
den uitgenodigd om bij de uitslag 
aanwezig te zijn. De bezoekers van 
het Havenfestival kiezen de win-
naar. Zondag om 15.00 uur wordt 
de winnaar bekend gemaakt. 
De vakjury bestaat uit: Ron Pichel, 
fotoredacteur bij ANP Foto, Fleur 
Brockhus, tekstschrijver/fotografe, 
Bea Berk, amateurfotografe.
Zo levert u uw foto’s aan: Digitaal 
tussen 3 en 5 MB. Per mail aan 
Anke Wisselink: a.wisselink@wb-
velsen.nl. Vóór 24 juli 2012. Bij el-
ke foto: titel en uitleg van uw keu-
ze voor dit onderwerp. Met uw 
contactgegevens. En in de mail uw 
toestemming voor het gebruik van 
uw foto’s voor promotie. Woning-
bedrijf Velsen gebruikt de inzen-
dingen alleen voor promotie - zo-
als publicatie in het INFOMagazi-
ne, op intranet, www.wbvelsen.nl 
en www.velsen.vandaag.nl.

Leandro Resida 
versterkt
Witte Leeuwen
Velsen-Zuid - Telstar en Le-
andro Resida hebben overeen-
stemming bereikt over een één-
jarig contract met een optie voor 
nog een seizoen. De 22-jarige 
aanvaller maakt de overstap van 
kersverse Topklasser FC Chabab. 
Resida is geen onbekende voor 
de technische staf van de Witte 
Leeuwen. Telstar’s assistent-trai-
ner Alami Ahannach is Hoofd-
coach van FC Chabab. Resida 
maakte twaalf jaar lang deel uit 
van de jeugdopleiding van Ajax 
waar hij nooit wist door te bre-
ken. Na een periode bij Yeovil 
Town FC in Engeland maakte hij 
de overstap naar zaterdaghoofd-
klasser Quick Boys. Sinds de zo-
mer van 2011 maakte hij deel uit 
van FC Chabab waar hij in korte 
tijd veel indruk maakte.

Club Beeckestijn 
bouwt feestje met Stax
Velsen-Zuid - Het kleine zusje 
van Beeckestijn Pop, Club Beec-
kestijn, is inmiddels flink volwas-
sen geworden. Het publiek, laten 
we zeggen de 30-plussers in de 
regio, waarderen Club Beeckestijn 
zeer en komen zelfs als het regent 
graag naar het Oxypodium om te 
genieten van het lokale talent. En 
gelukkig kan dat in een tent.
Club Beeckestijn had vrijdagavond 
de sfeer van Vrienden van Amstel 
Live. Hele en halve bands, zangers 
en zangeressen, gitaristen, toet-
senisten, koperblazers, mondhar-
monicaspelers en zelfs iemand op 
een wasbord speelden beurtelings 
met elkaar samen in een elkaar 
opvolgende serie van swingen-
de nummers van het platenlabel 
Stax, dat 55 jaar geleden werd op-
gericht. Het is het platenlabel van 
Otis Redding, de band Big Star en 
vele artiesten die zich ondermeer 

bezig hielden met zwarte soul, 
R&B, funk en blues.
Muzikanten gingen vrijdagavond 
letterlijk hun boekje te buiten, 
want Fabianne Dammers ging 
klassiek met een strijkje. Befaamd 
toetsenist Nico Brandsen bleek 
te beschikken over een ‘gouden 
strotje’ en achtergrondzangeres 
Sofie van Dijck mag vaker op de 
voorgrond zingen. Er passeerden 
nummers als Dreams , Dock of the 
Bay en Ain’t no Sunshine. De band 
Good Meat, tweede bij de laat-
ste Rob Acda Award, bracht een 
schitterend nummer ‘Rock me Ba-
by’ en kreeg daarvoor een luid ap-
plaus. Stax was vooral een label 
voor zwarte artiesten. En dan weet 
je het wel. Niet swingen is onmo-
gelijk. En mochten de foto’s niet 
helemaal scherp zijn, dan is dat 
de schuld van de swingende foto-
graaf. (Karin Dekkers)

Velsen Lokaal alert op 
bestemmingsplannen
Velsen - Volgens Velsen Lo-
kaal fractielid Tineke van Om-
bergen zijn er recent vanuit het 
stadhuis twee startdocumen-
ten losgekomen, waarbij twee 
oudere bestemmingsplannen 
wijzigen. De ene is IJmuiden-
west, zijnde het gebied ten 
westen van de Kennemerlaan 
tot aan de duinen en de ande-
re is het hele industrieterrein 
rondom de haven tot aan Oud-
IJmuiden.
Tineke van Ombergen legt 
uit dat bij zo’n startdocument 
eerst alles in kaart wordt ge-
bracht van wat er nu aan ont-
wikkelingen op stapel staan. 
Vervolgens wordt gekeken of 
deze daarin opgenomen kun-
nen worden. 
Sommige ontwikkelingen zijn 
prima, zoals het gebouw aan 
de Zuiderkruisstraat, waar een 
totaal verpauperde, voormali-

ge winkelstrook met apparte-
menten erboven sterk verwaar-
loosd zijn.
In de beide startdocumen-
ten, die nu de inspraak ingaan, 
staan toekomstige bouwvak-
ken ingetekend en worden 
de bouwhoogten bepaald. Bij 
sommige beoogde vernieuwin-
gen wordt toch wel een voor-
schot genomen, waarbij de 
omwonenden nu al op hun 
achterste benen gaan staan. 
Een voorbeeld is de 12-hoog-
flat aan de Orionweg. Niet  bin-
nenkort, maar toch in de nabije 
toekomst zal hier nieuwbouw 
komen. In het Masterplan Zee-
wijk was bepaald dat er maxi-
maal twee bouwblokken met 
zeven bouwlagen zouden ko-
men en maximaal 50 wonin-
gen. Dit ook om de sociale 
structuur van Zeewijk een up-
grading te geven.

Terrasvogels 
1 richt zich 
op volgend 
seizoen
Santpoort-Zuid - Na een 
mooi seizoen, dat besloten 
werd met promotie naar de 
4e klasse, maakt voetbalver-
eniging Terrasvogels zich op 
voor aankomend seizoen. Zij 
zijn dan ook op zoek naar een 
grensrechter voor het assis-
teren bij de wedstrijden van 
het 1e elftal, welke uitkomt in 
de 4e klasse KNVB. Ze heb-
ben al een grensrechter zo-
dat u niet elke week deze ver-
plichting heeft en de wedstrij-
den kunt afwisselen. Iets voor 
u? Ook zijn zij op zoek naar 
een verzorger die, in overleg 
met de clubfysiotherapeut, op 
de zondag de groep enthou-
siaste voetballers met raad en 
daad bij staat. Heeft u interes-
se neem dan contact op met 
Edward van Holk, telefoon-
nummer 06-28838361.
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Maak kans op vrijkaarten
Strandfeest Radio 538 
keert terug in IJmuiden 
IJmuiden - Turn Up The 
Beach, het populaire strand-
feest van Radio 538, keert 
deze zomer terug in IJmui-
den aan Zee. Hardwell, Quin-
tino, Bingo Players en Billy 
the Kit zijn op zaterdag 14 ju-
li de grote publiekstrekkers.

Radio 538 was vorig jaar op zoek 
naar een breed strand waar ze 
een ‘eigen wereld’ konden cre-
eren. In eerste instantie kwa-
men de radiomakers uit bij de 
Noordpier, maar dat bleek van-
wege logistieke beperkingen 
geen optie. ,,We werden toen 
meegenomen naar het strand 
van IJmuiden’’, vertelt Radio 538 
events manager Niels van Baar-
len. ,,Net voorbij de strandhuis-
jes bleek een soort landtong te 
liggen waar we ons oorspronke-
lijke plan - het creëren van een 
eigen wereld - alsnog konden 
realiseren.’’ 
De eerste editie van Turn Up 
The Beach werd met 10.000 be-
zoekers meteen een doorslaand 
succes. Dit jaar mag het strand-
feest 13.000 tickets verkopen. 
,,Het contact met de gemeente 
Velsen, de politie en de andere 
hulpdiensten verloopt erg goed. 
Zij denken actief met ons mee. 
Andere gemeenten kunnen 
daar een voorbeeld aan nemen.’’
Ondanks het bordje ‘uitver-
kocht’, het fraaie decor en de 
imposante line-up had het 
strandfeest vorig jaar te kam-
pen met de nodige kinderziek-
ten. Van Baarlen: ,,Op internet 
verschenen klachten over rij-
en bij de ingang, de toiletten en 
het vervoer na afloop van het 
feest. Daar hebben we van ge-
leerd. Het aantal toegangspoor-
ten wordt dit jaar verdubbeld, er 
komen watergespoelde toiletten 
die gratis toegankelijk zijn en 
tussen IJmuiden en Amsterdam 
Sloterdijk gaan vanaf 22.30 uur, 
als de lijndienst van Connexxi-
on stopt, pendelbussen rijden.’’ 
Met het inrichten van een twee-
de ‘area’ krijgen de bezoekers 
meer ruimte. ,,Hierdoor ontstaat 
een loopje en krijg je een ech-

te festivalsfeer’’, aldus Van Baar-
len, die naast events mana-
ger ook side-kick is van Edwin 
Evers.
De line-up is er één waar lief-
hebbers van hedendaagse 
dancemuziek hun vingers bij 
aflikken. De grootste naam is 
Hardwell (foto), die een aan-
tal internationale clubhits op 
zijn naam heeft staan en de-
ze zomer veel in het buitenland 
draait. Maar ook Quintino, Sher-
manology, Bingo Players, Billy 
the Kit, Sandra Silva, Bassjac-
kers en Vato Gonzalez zijn dj’s 
met internationale allure. Zij rei-
zen de hele wereld over om de 
populaire Hollandse beats ten 
gehore te brengen.
Turn Up The Beach begint om 
13.00 (twee uur eerder dan vo-
rig jaar) en eindigt om 23.00 uur. 
De toegang bedraagt 29,50 eu-
ro. Tickets zijn te bestellen via 
www.turnupthebeach.nl en te 
koop bij de Primera-winkels in 
Velsen. (Friso Huizinga)

Wil jij kans maken op 2 van 
de 4 tickets die de Jutter/
de Hofgeest in samenwer-
king met Radio 538 weg-
geeft? Geef dan antwoord op 
de volgende vraag: Welke dj 
draait dit jaar voor de tweede 
keer op Turn Up The Beach? 
Mail je antwoord vóór 2 ju-
li 2012 naar info@jutter.nl. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

Scoor voor je wijk
met Telstar Streetleague
Velsen - Doe mee met de voor-
rondes in je wijk, speel de finale in 
het Tata Steel stadion en win sei-
zoenskaarten voor Telstar of an-
dere mooie prijzen! De stichting 
Telstar Thuis in de Wijk organi-
seert samen met het jongeren-
werk, Buurtsport, SportSupport, 
Woningbedrijf Velsen en andere 
wooncorporaties de Streetleague. 
Dit is een spectaculair voetbal-
toernooi voor jongeren, dat boven-
dien de leefbaarheid in de wijken 
moet vergroten.
De Streetleague wordt gehouden 
in diverse gemeentes met een be-
taald voetbal organisatie. Vanaf 
september gebeurt dat ook op drie 
plekken in Velsen. De finaleron-
de is in het Telstarstadion. De Tel-
star Streetleague is bestemd voor 
buurteams (vijf tegen vijf) van jon-
gens en meisjes van 12 tot en met 
16 jaar en start in september. Zij 
strijden naast mooie prijzen ook 
om de Ruud Geels bokaal, ge-
noemd naar een van de beroemd-
ste oud-spelers van Telstar (foto).
Naast het spelen van de wedstrijd-
jes onder begeleiding van Telstar-
spelers kunnen de jongeren ook 
punten verdienen met het leveren 
van een bijdrage aan de wijk. De 
bedoeling is dat daarmee de leef-
baarheid verbetert. Hoe origineler 
en effectiever deze bijdragen, hoe 
meer punten er zijn te verdienen. 
Daarnaast wordt fair play aange-
moedigd tijdens de wedstrijden. 
Tot slot maakt voorlichting door 
de wijkagenten en Telstarspelers 
over zaken als omgaan geld, een 
gezonde leefstijl en verantwoord 
buurtgedrag onderdeel uit van het 
toernooi.
De voorrondes zijn in de maand 
september in IJmuiden (Cruijff 

Court), Velserbroek (Wieringer 
Aak) en Velsen-Noord (Strating-
plantsoen). De bijdrages om de 
leefbaarheid van de wijken te ver-
beteren kunnen daartussen wor-
den bedacht en uitgevoerd. Zes 
teams gaan naar de finaleronde op 
19 oktober in het Tata Steel Stadi-
on, voorafgaande aan de wedstrijd 
van SC Telstar tegen FC Eind-
hoven. Alle deelnemers aan de 
Streetleague zijn hiervoor uitgeno-
digd en krijgen bovendien een pe-
riodekaart voor vier thuiswedstij-
den van Telstar.
Kijk voor meer informatie en in-
schrijving (gratis) op www.tel-
starthuisindewijk.nl, www.face-
book.com/telstarstreetleague of 
Ttwitter: @TelstarSL. Of spreek 
de buurtsportmedewerkers aan 
je wijk. Door SL te liken op Face-
book of te volgen op Twitter maak 
je kans op een gesigneerde bal!

Santpoort-Noord - Koor Obe-
lisk uit Santpoort en Velserbroek 
bestaat 20 jaar. En dat al even 
lang onder de bezielende leiding 
van Cyntha Verboom en het com-
bo Edwin en Linda Lucassen. Ter 
ere van dit jubileum wordt zon-
dagochtend 24 juni een specia-
le viering gehouden in de Naald-
kerk aan Frans Netscherlaan 2 te 
Santpoort, waar het allemaal be-
gonnen is. Fons Captijn zal voor-
gaan tijdens de viering. Publiek 
is van harte welkom om het ju-
bileum mee te vieren. De kerk is 
open vanaf 10.00 uur.

Koor Obelisk 
20 jaar

Velsen - Gehandicapten Beraad 
Velsen (GBV) is niet te spreken 
over de WMO-voorstellen die 
het college doet in de Perspec-
tiefnota 2012. Zij vinden dat de 
samenwerking tussen gemeen-
te en GBV hierdoor ernstig on-
der druk komt te staan en zelfs 
dat er ‘onfatsoenlijke voorstellen’ 
in de nota staan. ,,Dit is de twee-
de keer dat het college met voor-
stellen komt die niet met ons zijn 
besproken. Dit stuit ons tegen de 
borst’’, aldus voorzitter Wim Pol-
man van het GBV in een brief 
aan het college. ,,Wij zijn name-
lijk uw eigen adviesorgaan.’’ In 
een eerdere bezuinigingsronde 
deed het GBV samen met ou-
derenbonden voorstellen, waar-
mee 700.000 euro kon worden 
bezuinigd. Nog niet alle voorstel-
len zijn echter uitgevoerd, omdat 
men in sommige gevallen ge-
bonden was aan afspraken, zo-
als het leasen van rolstoelen. Het 
GBV twijfelt of zij de Kanteling 
van de WMO moet blijven onder-
steunen, omdat het college de-
ze Kanteling alleen als bezuini-
ging lijkt te gebruiken. Zij begrij-
pen de verbazing van het college 
over het aantal stijgende aanvra-
gen niet, terwijl de toenemende 
vergrijzing in de IJmond toch al 
is aangetoond. Het GBV heeft ja-
renlang gestreden voor een fat-
soenlijke collectieve vervoers-
voorziening, die nu door verde-
re bezuinigingen om zeep lijkt te 
worden geholpen. Veel voorstel-
len in de nota zijn onwettig. Een 
hiervan is bijvoorbeeld het be-
schouwen van de eerste drie uur 
hulp bij het huishouden als ‘al-
gemeen gebruikelijk’. ,,De kwa-
liteitsnormen van het WMO zijn 
verdampt’’, aldus een sombere 
Wim Polman, die twijfelt of een 
ambtenaar goed uitvoering kan 
geven aan de WMO zonder me-
dische indicatie. Ook vindt het 
GBV de verwijzing naar Markt-
plaats voor hulpmiddelen ‘te-
nenkrommend’. Dit gebeurt dan 
zonder het eerder beloofde ‘keu-
kentafelgesprek’. ,,De enige juis-
te plaats voor deze plannen zijn 
de prullenmand,’’ aldus Polman.

‘Onfatsoenlijke 
voorstellen’ in 
perspectiefnota

Na twee jaar noodgedwongen 
verzuim het muziekfestival te 
bezoeken, toog ik afgelopen za-
terdagmiddag weer eens naar 
het festivalterrein op Beeckes-
tijn. Daar aangekomen hielden 
twee bewakers me tegen.
Na ongeveer 30 jaar (het be-
gon in 1979) het festival jaar-
lijks bezocht te hebben om naar 
de geboden muziek te luisteren 
en oude kennissen te ontmoe-
ten, werd ik ineens behandeld 
als een semi-terrorist. Om mijn 
voornemen het muziekfestival te 
bezoeken uit te voeren moest ik 
namelijk mijn lichaamsintegri-
teit opgeven. De bewakers ble-
ken ook nog eens fouilleerders 
te zijn. Mijn lijf werd uitgebreid 
bevoeld en betast of er niet toch 
wat te vinden was wat gevaar-
lijk zou kunnen zijn.
U begrijpt het waarschijnlijk al, 
ik was, als ruim 70-jarige knap 
beledigd en dat heb ik ter plek-
ke ook luid laten weten. Schan-
de en belachelijk. Het leek wel 

of ik uit een oorlogsgebied 
kwam, of er naartoe ging, dat 
weet ik nog steeds niet. U kent 
die beelden wel uit de media. 
Wat kun je je al niet laten wijs-
maken. Als er eens...
Op het festivalterrein zelf was 
alles lief en vredig. Jongeren 
van vroeger waren er nu met 
hun eigen kroost. Leuk toch. 
Schitterend.
Wat begon als een gezellig 
dorps muziekfestival is nu ver-
worden tot een semi-oorlogsge-
bied. Wel met muziek, of wat er 
op leek. Welke aanslagen zijn er 
dan gebeurd de laatste jaren op 
Beeckestijn? Ik weet van niks! 
Had het dan niet ‘gewoon’ met 
beveiligingspoorten gekund, zo-
dat je niet ieders lijf hoeft te be-
tasten? En wat bewakers over 
het terrein laten wandelen. Kon-
den ze meteen de boel in de 
gaten houden. Denk eens na 
mensen!

Ben Kruisselbrink, IJmuiden
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Geweldige score
voor Maritiem College
IJmuiden - Het was vrijdagoch-
tend om twee redenen een fees-
telijke bijeenkomst in de kanti-
ne van het Maritiem College aan 
de Briniostraat. Enerzijds vanwe-
ge het feit dat, voor het tweede 
jaar op rij, alle examenkandida-
ten geslaagd zijn voor hun eind-
examen, wederom een 100% 
score derhalve. Anderzijds om-
dat het aantal leerlingen voor 
het komende schooljaar, sinds 
een aantal jaren, in totaal weer 
ruim boven de honderd is uitge-
komen. Om dat te vieren trokken 
de huidige leerlingen een T-shirt 
aan met het getal 105.
Leo van der Valk, coördinator 
opleidingen schreef, in zijn wel-
komstwoord, dit succes toe aan 
een aantal factoren: ,,Dankzij 
het feit dat jullie zelf, als echte 
ambassadeurs, onze school op 
een geweldige manier promo-
ten raakt deze maritieme oplei-
ding steeds beter bekend. De 

onderlinge samenwerking en de 
goede sfeer stralen jullie uit, wat 
weer zijn positieve uitwerking 
heeft op jongens en meisjes die, 
na de basisschool, een vervolg-
opleiding moeten kiezen.”
Algemeen directeur Ruud Porck 
voegt daar nog aan toe: ,,De leer-
lingen die met succes één van de 
technische opleidingen op onze 
school hebben gevolgd, zijn na-
genoeg allemaal verzekerd van 
een baan, want de vraag vanuit 
de beroepspraktijk is groter dan 
het aanbod. En de verwachting 
is dat de vraag naar vakmensen 
in de nabije toekomst alleen nog 
maar zal toenemen. En dat geldt 
zeker ook voor de zee- en bin-
nenvaart waarvoor de leerlingen 
op het Maritiem College worden 
klaargestoomd.”
Meer informatie over deze oplei-
ding is te vinden op de website: 
www.maritiemcollegevelsen.nl. 
(Joop Waijenberg)

HOV tracé 5 Zuid
gaat de inspraak in
Driehuis – Het voorlopig ont-
werp van Deeltraject 5 Zuid van 
HOV Velsen gaat de inspraak in. 
Deeltraject 5 bestaat uit twee 
delen, Noord en Zuid. Noord is 
het deel van het Tiberiusplein 
in IJmuiden naar de Zeeweg/
Waterloolaan in Driehuis. Zuid, 
het deel waar het nu omgaat, 
is het deel vanaf de meest zui-
delijke bebouwing aan de Drie-
huizerkerkweg tot aan de Zee-
weg/Waterloolaan. Het hele tra-
ject 5 maakt gebruik van de ou-
de spoorlijn van Driehuis tot Vel-
sen-Zuid. De route van het HOV 
wordt in dit deelplan dus be-
paald door de spoorlijn. 
Aan de oostzijde van deze bus-
baan zal tussen IJmuiden en de 
Santpoortse Dreef een fietspad 
worden aangelegd, dat zorgt 
voor een snelle en groene fiets-
verbinding. Dit was in 2006 de 
conclusie na een inventarisa-
tie van fietspaden in de provin-
cie door de Fietsersbond. Mo-
menteel wordt een oud grindpad 
in Driehuis langs het spoor wel 
door fietsers gebruikt om snel-
ler hun bestemming te bereiken. 
De kosten van het fietspad zul-
len deels door de gemeente Vel-
sen en deels door subsidies wor-
den gedragen. Tussen busbaan 
en fietspad staat nu een groene 
berm van drie meter breed ge-
pland, met bomen, een haag en 
een hek.
Wethouder Vennik is heel tevre-
den over de uitkomst van ge-

sprekken met Begraafplaats  & 
Crematorium Westerveld over 
de kruising met de toekomsti-
ge busbaan. Men is nu tot een 
ontwerp gekomen waarbij de 
doorgaande weg vanaf de Drie-
huizerkerkweg naar de Duin en 
Kruidbergerweg een stuk naar 
het zuiden wordt verlegd over 
openbare grond. Daardoor krijgt 
Westerveld de gelegenheid om 
de ingang gunstiger te positio-
neren en wat extra parkeerruim-
te te realiseren. Voor realisatie 
van de HOV-plannen wordt een 
deel voormalige spoordijk van 
Westerveld teruggekocht.
Naast de busbaan en het fiets-
pad zal ook een sloot worden 
aangelegd, zowel om schoon 
kwelwater uit de duinen op te 
vangen, als het water dat bij re-
genval van de verharde busbaan 
en fietspad afgevoerd moet wor-
den. Nu wordt het schone duin-
water via de riolering geloosd, 
wat eigenlijk niet nodig is.
Wat betrokkenen van de plan-
nen vinden kunnen zij via de ge-
ijkte weg laten weten. Na de in-
spraakprocedure worden de re-
acties verwerkt. Dit leidt tot een 
voorlopig ontwerp voor het deel-
traject. Daarna begint de be-
stemmingsplanprocedure. Als dit 
allemaal volgens plan verloopt, 
kan eind 2013 met de uitvoering 
worden begonnen. Dan zou dit 
tracé in het tweede kwartaal van 
2015 als gereed kunnen worden 
opgeleverd. (Karin Dekkers)

Collecteweek Rode 
Kruis in Velsen van start
Regio - Ruim 28.000 collectanten 
van het Rode Kruis collecteren van 
24 tot en met 30 juni door het he-
le land. Op 24 juni start de collec-
teweek van het Rode Kruis. Dui-
zenden vrijwilligers van het Rode 
Kruis gaan in heel Nederland met 
de collectebus langs de deur. 
Ook in gemeente Velsen en omge-
ving gaan vrijwilligers de straat op 
om steun te vragen voor het Ro-
de Kruis. De volledige opbrengst 
van de collecte gaat naar activi-
teiten van het Rode Kruis afdeling 
Velsen. Om bijvoorbeeld vakantie-
projecten of EHBO bij evenemen-
ten voor de inwoners van Velsen 
mogelijk te maken, is geld nodig.
Nieuw dit jaar is de SMS collecte. 
Als men geen contant geld in huis 
heeft, kan men direct via SMS een 
klein bedrag aan het Rode Kruis 
Velsen overmaken. Elke afde-
ling van het Rode Kruis heeft een 
unieke code die gebruikt kan wor-
den voor deze nieuwe manier van 
collecteren. Iedereen die de acti-
viteiten van het Rode Kruis Vel-
sen wil steunen kan dat doen 
door RKVEL2 (bijdrage van 2 eu-

ro) RKVEL4 (bijdrage van 4 euro) 
of RKVEL (bijdrage van 6 euro) te 
sms-en naar 4333. Zie ook www.
rodekruis.nl of www.rodekruisvel-
sen.nl. 
Het Rode Kruis zet zich in binnen- 
en buitenland in om menselijk lij-
den te voorkomen en te verzach-
ten. Met de vrijwilligers en via de 
lokale aanwezigheid helpt het Ro-
de Kruis mensen in nood na ram-
pen en calamiteiten, in de vorm 
van hulpverlening bij evenemen-
ten of met sociale activiteiten die 
onderling respect en hulpbereid-
heid vergroten. 
Jaarlijks genieten zo’n 6000 gas-
ten van aangepaste vakanties op 
het vakantieschip J. Henry Dunant 
of in één van de vakantiehotels.
Ook vraagt het Rode Kruis aan-
dacht voor Eerste Hulp om ervoor 
te zorgen dat meer mensen el-
kaar kunnen helpen. Voor het Ro-
de Kruis zijn 292 afdelingen in het 
land actief, met in totaal 35.000 
vrijwilligers. Ook internationaal zet 
het Nederlandse Rode Kruis zich 
in voor de meest kwetsbare men-
sen. 

Kop van de Haven geeft 
toeristische brochure uit
IJmuiden - Wethouder Annette 
Baerveldt van toerisme en Arjen 
Verkaik van economische zaken 
hebben vorige week het eerste 
exemplaar in ontvangst geno-
men van de brochure ‘Kop van 
de Haven, zoveel meer dan vis.’ 
Hoewel de brochure is uitgege-
ven door het gelijknamige res-
taurant, wordt er volop aandacht 
besteed aan de toeristische mo-
gelijkheden rondom ‘de Kop’, zo-
als een rondvaart door de haven, 

een excursie naar het Forteiland 
en een bezoek aan het IJmuider-
strand. De wethouders waren 
erg enthousiast over het initia-
tief van eigenaar Rick Koelemeij 
(links op de foto), die de brochu-
re samen Folkerts Design & Prin-
ting en Friso Huizinga Commu-
nicatie ontwikkelde. De brochu-
re is gratis verkrijgbaar in Res-
taurant Kop van de Haven en op 
andere plekken waar veel toeris-
ten komen.

Regio – Met de komst van de 
nieuwe Regionale Havenveror-
dening Noordzeekanaalgebied, 
die ingaat op 1 juli van dit jaar, 
veranderen een aantal traditio-
nele regels en besluiten. De bur-
gemeester van Velsen hoeft niet 
langer een havenmeester of toe-
zichthouders aan te wijzen. De 
directeur van het Centraal Nau-
tisch Beheer Noordzee-kanaal-
gebied (CNB) wordt automatisch 
de nieuwe havenmeester. Voor-
malige bevoegdheden van het 
college op het gebied van de ha-
ven worden ook aan hem over-
gedragen. Toezicht en handha-
ving van de nieuwe havenver-
ordening vallen onder de secre-
tarisdrecteur van Milieudienst 
IJmond. Medewerkers van de 
Milieudienst IJmond en de nau-
tische sector van haven Amster-
dam worden toezichthouder van 
het grote gebied. Met de nieuwe 
havenverordening wordt de re-
gelgeving binnen het havenge-
bied van Amsterdam tot IJmui-
den gelijk getrokken. Omdat Am-
sterdam vooral overslaghaven is 
en in IJmuiden ook werkzaamhe-
den aan schepen worden gedaan 
zijn de regels betreffende werk-
zaamheden aan baggervaartui-
gen en dergelijke wel iets afwij-
ken. In IJmuiden mogen bepaal-
de schepen langer aan de kade 
blijven liggen dan in Amsterdam.

Nieuwe haven-
verordering

Discriminatie-
zaken niet blij 
met korting op 
subsidie
Velsen – Stichting Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemer-
land heeft eind 2011 bezwaar 
gemaakt tegen de toegekende 
subsidie van 23.260 euro van de 
gemeente Velsen. De gemeente 
Velsen heeft het bezwaar beke-
ken maar is niet van plan dit be-
drag aan te passen. Zij willen al-
leen betalen voor klachtbehan-
deling- en registratie op het ge-
bied van discriminatie en onge-
lijke behandeling. Dit zijn immers 
de opdrachten die zij aan het bu-
reau hebben gevraagd.

IJmuiden - De politie hield in 
de nacht van vrijdag op zaterdag 
een 18-jarige man op zijn snor-
fiets aan op de Lange Nieuw-
straat in IJmuiden. Surveilleren-
de agenten zagen de man met 
hoge snelheid, zo’n 70 km/uur, 
over de rijbaan rijden en een au-
to inhalen terwijl hij aan het bel-
len was. De politie hield de man 
aan en vorderde zijn rijbewijs in. 
Hij is voor verhoor meegenomen 
naar het politiebureau en daar 
bleek dat hij had gedronken.

Snorfietser
met slok op
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Dag van de duurzaamheid
Wat doen bedrijven en instel-
lingen in Velsen aan duurzaam-
heid? Op de Duurzaamheids-
markt van 10 oktober 2012 krij-
gen ze de kans en het platform 
om dat te laten zien. De gemeen-
te Velsen organiseert deze markt 
en presenteert ook haar eigen 
inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid.
 
Op 10 oktober 2012 doet de gemeen-
te Velsen weer mee aan de landelij-
ke Dag van de Duurzaamheid. Het 
thema van de dag is (zwerf )afval en 
hergebruik. De gemeente organi-
seert een duurzaamheidsmarkt. In-
stellingen en bedrijven kunnen hun 
duurzame ideeën of activiteiten op 
het gebied van (zwerf )afval en her-
gebruik indienen; zij zijn schriftelijk 

uitgenodigd om mee te doen. De aan-
melding duurt tot 31 juli 2012. 
De markt wordt gehouden op Plein 
1945. De gemeente zorgt voor een 
marktkraam die deelnemers zelf 
kunnen inrichten. Andere ideeën 
zijn ook welkom. De verdere details 
over de definitieve invulling van de 
dag worden in augustus bekendge-
maakt.

De gemeente Velsen heeft zelf ook 
milieudoelstellingen, zoals duur-
zaam inkopen, beperking van ener-
gie- en waterverbruik en verminde-
ring van afval. Een deel van die ac-
tiviteiten wordt op deze dag gepre-
senteerd. Informatie en aanmelding 
bij jrooij@velsen.nl. Meer algemene 
informatie op www.dagvandeduur-
zaamheid.nl.

Informatie Brede School
Er komt een informatieavond 
over de uitgangspunten en de glo-
bale vorm van de Brede School 
aan de Heirweg in Velsen-Noord, 
maandag 3 juli in Wijksteunpunt 
Watervliet. Op 28 juni begint de 
inspraaktermijn. 

In de Oudejaarsnacht 2011-2012 
brandde Buurtcentrum De Mel af. 
De afwikkeling daarvan kostte veel 
tijd. Nu is de eerste stap gezet naar 
nieuwbouw van de Brede School, 
waarin ruimte is voor onderwijs, 
welzijnsactiviteiten en gymnastiek. 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
krijgen belangstellenden uitleg over 
de plannen en de procedure. De zaal 

gaat open om 19.30 uur en de uit-
leg begint om 20.00 uur. Wijksteun-
punt Watervliet ligt aan de Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord.

Op 28 juni begint de inspraaktermijn 
van acht weken – twee weken langer 
dan gewoonlijk vanwege de zomer-
vakantie. Het document ligt ter in-
zage op het stadhuis en het staat, sa-
men met een inspraakformulier, op 
www.velsen.nl

De inspraakreacties worden verza-
meld en opgenomen in het startdo-
cument, dat in het najaar naar de 
raad gaat. Daarna wordt het ontwerp 
van het gebouw verder uitgewerkt.

Belparkeren ingevoerd
In Velsen kunt u vrijwel overal 
vrij parkeren. Op slechts een paar 
plekken is betaald parkeren ver-
plicht. Vanaf 18 juni kunt u ook 
op deze parkeerplaatsen, net als 
in veel andere gemeenten, belpar-
keren. 

Het grote voordeel van belparkeren 
is dat u alleen betaalt voor de tijd dat 
u de auto geparkeerd heeft. De ge-
meente wil met belparkeren de beta-
ling van het parkeergeld op deze lo-
caties gemakkelijker maken. Op dit 
moment is in Velsen betaald parke-
ren verplicht op enkele locaties in het 
centrum van IJmuiden en bij IJmui-
derslag. Bij het grote parkeerterrein 
bij IJmuiden aan Zee is belparkeren 
echter nog niet mogelijk. Voor meer 
informatie en een overzicht van aan-
bieders van belparkeren zie www.vel-
sen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Convenant ondertekend

Maatschappelijke stage
Woensdag 13 juni 2012 heb-
ben gemeente Velsen, scholen 
van het voortgezet onderwijs 
en Stichting Welzijn Velsen een 
convenant maatschappelijke 
stage ondertekend.

Met dit convenant moet er voor zor-
gen dat alle leerlingen van het voort-
gezet onderwijs in Velsen een zin-
volle maatschappelijk stage kunnen 
lopen. Dit vrijwilligerswerk moet 

de maatschappelijke betrokkenheid 
van de leerlingen vergroten.

De scholen die dit convenant heb-
ben ondertekend zijn Vellesan Col-
lege en Duin en kruidbergmavo, 
gymnasium Felisenum, Ichthus Ly-
ceum, Technisch en Maritiem Col-
lege en Tendercollege. Namens de 
gemeente heeft wethouder Annet-
te Baerveldt getekend. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Huishoudinkomenstoets
Afzien van een aanvraag om 
bijstand omdat het hele ge-
zinsinkomen meetelt – de 
huishoudinkomenstoets. Het 
college van B&W van Velsen 
heeft besloten om deze toets 
met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2012 af te schaf-
fen. 

De Wet Werk en Bijstand is per 1 
januari 2012 sterk veranderd. De 
gezinsnorm en de huishoudin-
komenstoets werden ingevoerd. 
Die hield in dat in een gezin alle 

inkomsten van gezinsleden bij el-
kaar op worden geteld op het mo-
ment dat iemand een beroep doet 
op de bijstand. 

De regering heeft deze toets in-
middels afgeschaft. In Velsen 
zijn slechts enkele aanvragen af-
gewezen; zij krijgen individueel 
bericht.

Wie in verband met de toets een 
aanvraag voor bijstand had uitge-
steld, kan dat alsnog doen bij het 
Werkplein IJmond in Beverwijk.
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Verontreiniging bodem
Moerbergplantsoen
In de bodem van het Moerberg-
plantsoen zijn PCB’s aangetrof-
fen. Er is geen gevaar voor de ge-
zondheid. Omwonenden hebben 
een brief van de gemeente gekre-
gen.  

Het riool in het Moerbergplantsoen 
wordt vervangen. Daarbij is uit on-
derzoek gebleken dat er schadelij-
ke PCB’s – polychloorbifenylen – bij 
de portiekfl at in de bodem zitten. De 
verontreiniging zit niet in de rijbaan, 

dus aan het riool kan worden door-
gewerkt. Na de bouwvakantie wordt 
het terrein voor de portiekfl at Moer-
bergplantsoen 151 t/m 197 afgegra-
ven. Er worden hekken omheen ge-
zet en de grond wordt natgehouden 
om verstuiving te beperken. Bewo-
ners moeten misschien twee dagen 
gebruik maken van de achteringang 
van de fl at in plaats van de voordeur 
van het portiek. Zij zijn per brief ge-
informeerd, die ook op www.velsen.
nl te lezen is.

Caravan maximaal
drie dagen voor de deur
Maximaal drie dagen achter 
elkaar: zo lang mogen een ca-
ravan, camper en kampeer-
wagen in een woonwijk gepar-
keerd staan. De gemeente Vel-
sen gaat scherp letten op deze 
recreatievoertuigen. 

De vakantie staat voor de deur. 
De caravan, camper, vouwwagen, 
boottrailer en dergelijke moet in 
orde gebracht worden, het liefst 
zo dicht mogelijk bij huis. Deze re-
creatievoertuigen mogen niet lan-
ger dan drie dagen achter elkaar 
binnen de bebouwde kom op de 
weg staan. Zo staat het in de ge-

meentelijke regels (art. 5:6 van de 
Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning). 

In de zomerperiode staan deze 
voertuigen nogal eens in de woon-
wijk geparkeerd. De gemeente Vel-
sen krijgt daar dan geregeld klach-
ten over binnen. De gemeentelij-
ke handhavers gaan er extra aan-
dacht aan schenken. Wie in over-
treding is kan een bekeuring krij-
gen. De bekeuring bedraagt 85 eu-
ro per overtreding.

De APV is te vinden onder Digitaal 
Loket op www.velsen.nl

Jongeren aan de slag
met Actieplan Jeugd
Jongeren zijn op 26 juni 2012 van 
16.30 tot 19.00 uur van harte wel-
kom in Jongerencentrum De Koe 
in Velserbroek. Wat vinden jon-
geren in Velsen belangrijk? Ze 
gaan aan de slag met het Actie-
plan Jeugd van de gemeente.

Op 9 november 2011 hebben jonge-
ren actief meegewerkt aan de ont-
wikkeling van de Kadernota Jeugd-
beleid. Er waren workshops over za-
ken die hen aanspreken en ze voer-
den een debat met de wethouder 

jeugd Annette Baerveldt. Omdat het 
Actieplan Jeugd belangrijk is voor 
jongeren in Velsen wil de gemeen-
te hen actief mee laten doen met het 
maken van dat actieplan. 

De eerste bijeenkomst hiervoor is 
op 26 juni van 16.30 tot 19.00 uur 
in Jongerencentrum De Koe. Voor 
een hapje en drankje wordt gezorgd. 
De onderwerpen zijn onder andere 
vrijetijdsbesteding, zoals sport, cul-
tuur, hangen en uitgaan, onderwijs 
en gezonde leefstijl.

Grijp je kans!

Laat je stem horen!

Jullie zijn welkom op dinsdag 26 juni in
Jongerencentrum De Koe in Velserbroek

Inloop:     16.30 uur
Aanvang programma: 17.00 uur
Slot:     19.00 uur

Geef je op bij: jschoone@velsen.nl

Doe mee met het maken 
van het Actieplan Jeugd 
van de Gemeente Velsen!

Digitaal bekeuren
ingevoerd in Velsen
Velsen gaat vanaf 18 juni digitaal 
bekeuringen uitschrijven, zowel 
bij overschrijding van de par-
keertijd als bij andere overtre-
dingen. 

De medewerkers van het team Toe-
zicht en Handhaving Openbare 
Ruimte hebben hiervoor een hand-
computer in plaats van het papie-
ren bonnenboekje. Daarnaast heb-
ben zij een kleine draagbare printer. 
Door deze manier van werken zijn er 
minder administratieve werkzaam-
heden nodig. Bij parkeerovertredin-
gen kunnen zij ook direct voertuig-
gegevens en parkeergegevens con-
troleren in het landelijk systeem van 
de Rijksdienst voor het wegverkeer 
(RDW). (foto: Reinder Weidijk)

Strategische agenda:
wonen, leven en werken
De gemeenteraad van Velsen 
krijgt een eerste uitwerking van 
de Visie op Velsen 2025 voorge-
legd. Deze ‘strategische agenda’ 
omvat de jaren 2012 – 2016. 

In 2011 heeft de gemeenteraad de 
Visie op Velsen 2025 vastgesteld. 
De visie ‘Kennisrijk werken in Vel-
sen’ kwam in samenspraak met be-
volking, maatschappelijke organi-
saties en bedrijfsleven tot stand. Hij 

is uitgewerkt in een zogeheten stra-
tegische agenda 2012-2016. Wonen, 
leven en werken komen er in aan de 
orde.

De raad gaat de werkversie bespre-
ken en bepaalt dan of hij voor verde-
re aanvulling richting maatschappe-
lijke partijen, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven kan. Die worden daar 
rond de zomer schriftelijk voor uit-
genodigd.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure: w12.000137 
Marktplein 35 IJmuiden, wijzigen 
gebruik naar wonen (13/06/2012); 
w12.000191 Loggerstraat 70 
IJmuiden, plaatsen van 5 gevelkozij-
nen (12/06/2012); w12.000192 Olie-
weg 6 Velsen-Noord, aanpassen van 
entree (15/06/2012); w12.000198 
Amperestraat 1G IJmuiden, wij-
zigen van voorgevel (13/06/2012); 
w12.000203 Snelliusstraat 21 
IJmuiden, wijzigen van inpandi-
ge trap (12/06/2012); w12.000212 
IJmuiderstraatweg 71 IJmui-
den, het vergroten van de 2e ver-
dieping (14/06/2012); w12.000214 
Krommeweid 28 Velserbroek, het 
vergroten van de 1ste verdieping 
(12/06/2012).

Voordelige zonnepanelen
Zelf energie opwekken met zon-
nepanelen en de investering te-
rugverdienen: dat kan via Route 
du Soleil. 

Vanaf 11 juni 2012 kunnen de inwo-
ners van de gemeenten in de IJmond, 
Zuid-Kennemerland en Waterland 
hoogwaardige zonnepanelen aan-
schaffen tegen een scherpe prijs, on-
der de noemer Route du Soleil. 

Voor 1.122 euro liggen er al drie pa-
nelen op het dak. Route du Soleil is 
een uniek project waarin marktpar-
tijen en gemeenten samenwerken. 
Ook bewoners van Velsen kunnen er 
hun voordeel mee doen.

Met ingang van 2 juli wordt een 
nieuwe subsidieregeling van kracht. 
Particulieren kunnen van het aan-
koopbedrag 15% terugkrijgen, tot 

een maximum van 650 euro.

Route du Soleil is een samenwerking 
tussen regionale installateurs die de 
hoge kwaliteit van de zonnepanelen 
waarborgt. De samenwerking is een 
initiatief van de Milieudienst. Het 
aanvragen van de subsidie loopt via 
Agentschap NL en kunnen per DigiD 
worden ingediend. Meer informatie 
op www.agentschapnl.nl

Evenementen in Velsen
22 juni Streetwise  St. Franciscusschool
  IJmuiden
29 juni Moonlightshopping (foto) Centrum IJmuiden
29 en 30 juni Dorpsfeest Driehuis Driehuis

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

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, 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 bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

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.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 9 
juni 2012 tot en met 15 juni 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld. Voor 
zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000276 Rooswijkweg 217 Vel-
sen-Noord, plaatsen entresolvloer 
(11/06/2012); w12.000277 Flora-
ronde 301 Velserbroek, kappen co-
nifeer (12/06/2012); w12.000278 
Waterloolaan 1 Driehuis, gebruiks-
melding clubgebouw (12/06/2012); 

w12.000279 Wolframstraat 17 
IJmuiden, plaatsen van twee dak-
kapellen(12/06/2012); w12.000280 
Waterloolaan 5 Driehuis, het op-
richten van gymzaal (13/06/2012); 
w12.000281 Dudokplein 1 IJmui-
den, herinrichting publiekshal 
(13/06/2012); w12.000282 Ma-
rowijnestraat 5 Santpoort-
Noord, kappen 1 den (14/06/2012); 
w12.000283 Cruiseboulevard ong. 
IJmuiden, plaatsen van infobord 
(14/06/2012); w12.000284 Water-
loolaan 1 Driehuis, aanvraag ge-
bruiksvergunning (14/06/2012); 
w12.000285 Brederoodseweg 
55 Santpoort-Zuid, vergroten 
van 2e verdieping (14/06/2012); 
w12.000286 Bloemendaalse-
straatweg 11 Santpoort- Zuid, 
plaatsen van aanbouw (15/06/2012).
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Verlenging
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvra(a)g(en) dienen 

te beslissen verlengd met zes we-
ken:

w12.000182 Bleyenhoevelaan 1 
Velsen-Noord, het vergroten van ga-
rage/schuur (12/04/2012); 

Film- en fotoopnamen
Het college van Burgemeesters 
en Wethouders heeft op grond 
van art 2.12APV een vergunning 
verleend voor het maken van 
film en/of foto opnamen:

i12.005828 film foto-opnamen op 5 
juli 2012 te Velsen-Zuid omgeving 
dorp Oud-Velsen (18/06/2012)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- een parkeerplaats aan de Hoge-
maad te Velserbroek ter hoogte van 
huisnummer 29 aan te wijzen ten be-
hoeve van het parkeren van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van borden E04 met onder-
bord “alleen om elektrische voertui-
gen op te laden”, zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-

ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 19 juni 2012 beslo-
ten om de naam ‘Watertoren-
pad’ vast te stellen voor het pad 
dat loopt vanaf de Wijk aan Zee-
erweg naar de watertoren, con-
form de bij het besluit behoren-
de kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.
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Lucretia op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Begin van dit 
jaar schonk de heer Fries Berk-
hout, voormalig museumcon-
sulent van de Provincie Noord-
Holland, een 18de eeuws beeld 
aan de Stichting Vrienden van 
Beeckestijn. Hij wil dat het een 
plaats krijgt in de kruidentuin. 
Gezien de bescheiden afmetin-
gen is dat ook de juiste plek. De 
Vrienden hebben de sculptuur 
in dank in eigendom aanvaard. 
De eigenaar van het terrein, de 
Vereniging Natuurmonumenten, 
krijgt het beeld in bruikleen. Het 
beeld keert hierdoor bijna te-
rug naar de plaats waar het zeer 
lang heeft gestaan: op de bui-
tenplaats Waterland, ten noor-
den grenzend aan Beeckestijn. 
Door zijn leeftijd en broze ge-
zondheid is de heer Berkhout 
helaas niet in staat het beeld 
zelf te onthullen. Dat gebeurt nu 
provisorisch door de heer Vonk, 
lid van het bestuur van de Vrien-
den, voor de gelegenheid in het 
kader van de openstelling van 
de ‘Border van de toekomst’.
Een bijbehorende sokkel ont-
breekt. In de afgelopen maan-
den is gezocht naar een in stijl 
en maatvoering passende ‘ver-
weesde’ sokkel. Deze zoektocht 
is tot nu toe vergeefs geweest. 
Waarschijnlijk zal een nieuwe 

sokkel moeten worden gemaakt. 
Dat is samen met de uiteinde-
lijke plaatsing een vrij kostbare 
zaak, en de vrienden proberen 
voor de financiering uiteraard 
sponsoring te vinden.
Omdat ook de definitieve plek 
nog moet worden bepaald, is 
daarom voor de voorlopige ont-
hulling vandaag gekozen voor 
een 1:1 platte vereenvoudigde 
replica van het beeld met nieuw 
ontworpen sokkel. Deze repli-
ca kan makkelijk worden ver-
plaatst om de definitieve plek 
te bepalen. Een dergelijke me-
thode werd in vroeger eeuwen 
ook toegepast, zelfs voor com-
plete gebouwen. Ondertussen 
staat Lucretia veilig binnen op-
gesteld tot het moment dat zij op 
de echte sokkel zal werden ge-
hesen.
De liefhebbers kunnen vandaag 
het echte beeld desgewenst be-
wonderen in haar voorlopige be-
hui-zing.
Het marmeren beeld is in 1777 
gemaakt door de gebroeders 
Collini. Zij waren eind 18e eeuw 
voornamelijk werkzaam voor het 
hof van Savoie in - en om Turijn. 
Ook de kerk was regelmatig hun 
op-drachtgever. Hun neoclassi-
cistische stijl is verwant aan die 
van hun tijdgenoot Canova.

Het beeld stelt Lucretia voor op 
het moment dat zij zelfmoord 
pleegt. Een heftig onderwerp, 
maar ook het beeld dat in de 
Baroktuin ten zuiden van het 
hoofdhuis staat, heeft een vrij 
gewelddadig karakter: de scha-
king van Venus en Amor door 
Vulcanus.
Het verhaal waarop de voorstel-
ling is gebaseerd, komt van de 
Romeinse geschiedschrijver Li-
vius (Ab urbe condita, I, 57-60). 
Het speelt zich af tijdens het be-
leg van Ardea in 510 v. C.  
Lucretia, getrouwd met Collati-

nus en toonbeeld van kuisheid, 
werd ‘onteerd’ door de liederlij-
ke zoon van Tarquinius Super-
bus, de laatste tirannieke ko-
ning van Rome. Zij pleegt daar-
op zelfmoord. Een groep aristo-
craten ziet hierin aanleiding de 
Tarquinii te verdrijven en zweert 
bij het lijk van Lucretia een einde 
te maken aan het koningschap. 
Dat lukt met hulp van het volk 
en sindsdien was Rome een re-
publiek. Eind 18de eeuw, aan de 
vooravond van de Franse revolu-
tie, was dit uiteraard een geliefd 
onderwerp in de kunst.

IJmuiden - Zondagmorgen om-
streeks 03.40 uur kreeg de po-
litie melding dat een man fiet-
sen zou vernielen op de Lan-
ge Nieuwstraat in IJmuiden. Ter 
plaatse trof men een 46-jarige 
man uit Letland aan die met fiet-
sen stond te gooien. De man ver-
keerde sterk onder invloed van 
alcohol. De verdachte werd aan-
gehouden en voor verhoor over-
gebracht naar het politiebureau. 
De politie probeert de eigenaren 
van de vernielde fietsen te ach-
terhalen. Eigenaren van verniel-
de fietsen worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in IJmuiden, telefoon 0900-8844 
(lokaal tarief).

Vernieling 
fietsen

Beverwijk - Agenten hielden 
vorige week donderdagmid-
dag een controle gericht op 
bromfietsen. Er werden 17 be-
stuurders gecontroleerd. Zes 
keer werd geconstateerd dat 
er sprake was van een te ho-
ge constructiesnelheid. Hoogst 
gemeten snelheid was 72 km/u. 
Alle betrokkenen kregen een 
bekeuring uitgeschreven en 
moesten hun weg te voet ver-
volgen.

Bekeuringen




