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Zingen in het kader van 25 jaar Velserbroek

Sfeervolle smartlappen
Velserbroek - De smartlap, of-
wel het nederlandse levens-
lied, stond zaterdag centraal 
op het Vestingplein. Die mid-
dag traden er veel artiesten 
op, ‘s avonds vond voor de der-
de keer het smartlappenfesti-
val plaats. 

Dit keer in samenwerking met het 
comité 25 jaar Velserbroek en niet 
in het Polderhuis, dat vorig jaar 
echt uitpuilde, maar in een grote 
tent die genoeg ruimte bood. Het 
was er vol en gezellig druk, maar 
voor iedereen was er plek. De jury 
bestond uit Hinke Hillige, Martin 
Wittebrood en Gertjan Huijbens. 
Presentatie was in handen van 
Frans Looij. Er waren dertien kan-
didaten van heel uiteenlopende 
aard, er waren duo’s, koren en so-
listen. ,,Wat een gezellige sfeer, ik 
vind het hier helemaal leuk’’, zegt 
een vrouw tegen haar man die net 
de tent binnenkomen en een goed 
plekje zoeken. ,,Daar komen mijn 
vriendinnen’’, zegt een man als het 
vrouwenshantykoor Grace Dar-
ling het podium opkomt. Na hun 
optreden zegt Gertjan Huijbens: 
,,Wat een goede expressie, het is 
bijna theater, leuk om te zien.’’ Het 
koor Kassian zingt onder ande-
re ‘De oude Jacob’. ,,Ik geef jullie 

op een briefje: ik heb me er niet 
mee bemoeit’’, zegt Hinke Hillige, 
die dirigent van het koor blijkt te 
zijn. Tegen het koor: ,,De oude Ja-
cob is niet alleen een smartlap, 
het is ook een parodie en dat heb-
ben jullie heel goed gedaan.’’ Elly 
Entius won het allereerste Smart-
lappenfestival, ze is dol op het Ne-
derlandstalige lied en brengt een 
vrij onbekend lied van Corry Ko-
nings en van Marianne Weber. ,,Ik 
hoorde de snik in je stem’’, zegt 
Gertjan Huijbens na afloop. Tij-

dens het aanstekelijk enthousias-
te optreden van Stephan Jordaan 
gaat het dak er af. Het publiek 
zingt de bekende liedjes ‘Heet 
kleine café aan de haven’ en ‘Ik 
verscheurde je foto luidkeels mee. 
Ze zingen zo hard, dat ze waar-
schijnlijk in Spaarndam en Sant-
poort te horen zijn. Verder zijn on-
der andere nog te horen Nancy de 
Groot, De Klavierschippers en Jim 
Bischop. Grace Darling gaat uit-
eindelijk met de eerste prijs naar 
huis. (Carla Zwart)

Beatrix bezoekt KNRM
IJmuiden - Koningin Beatrix 
heeft dinsdag een werkbezoek 
gebracht aan de KNRM in IJmui-
den. De Koningin is bescherm-
vrouwe van de reddingmaat-
schappij. De band met het Ko-
ninklijk Huis gaat terug tot de 
oprichting van de KNRM in 1824. 
Koning Willem I zette zich des-
tijds in voor een nationaal red-
dingwezen langs de kust.
Tijdens het bezoek aan de hoofd-
vestiging en het reddingstation 
IJmuiden werd de Koningin geïn-
formeerd over de huidige werk-
zaamheden en de toekomstige 
ontwikkelingen van de KNRM. 
Belangrijke gespreksonderwer-
pen waren het vrijwilligersbeleid, 
het risicomanagement en de po-
sitionering van de KNRM als pri-
vate hulpverleningsorganisatie 
(zonder overheidssteun) in de 
hulpverlenings keten.
Verschillende medewerkers en 
vrijwilligers van de KNRM vertel-
den over het reddingswerk, het 

onderhoud aan schepen en voer-
tuigen, de kusthulpverleningsta-
ken en het lifeguardproject op 
de Waddeneilanden. Daarna 
ging de Koningin aan boord van 
de IJmuider reddingboot om op 
volle zee deel te nemen aan een 

reddingsoefening met het red-
dingstation Wijk aan Zee. Aan 
boord werd uitleg gegeven over 
de reddingsmiddelen en de com-
municatie- en navigatietechnie-
ken die de redders gebruiken bij 
hun werk. (foto: Kees Brinkman)
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Jaguarlunch!

IJmuiden – Op zaterdag 2 ju-
li wordt er van 9.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellige rommelmarkt 
gehouden op het Kennemerplein, 
tegenover de Vomar. Met veel 
kramen die vol liggen met van 
alles en nog wat. Altijd leuk om 
even  te struinen, iedereen vindt 
er wel wat van zijn of haar gading 
en dat voor een leuke prijs. De 
rommelmarkt vindt dit jaar gelijk-
tijdig plaats met de traditionele 
Jaarmarkt in de Kennemerlaan. 
Organisator Harrie Plevier: ,,Na 

overleg met de organisatie kwam 
er een overeenkomst, dat beide 
evenementen dit jaar gelijktijdig 
plaats konden vinden. Daar ben 
ik de ondernemers van de Ken-
nemerlaan erkentelijk voor.’’
Het belooft zaterdag een gezel-
lige dag te worden, met de Jaar-
markt in de Kennemerlaan en de 
rommelmarkt, die beiden een be-
zoekje meer dan waard zijn. Voor 
meer informatie kan gebeld wor-
den met de telefoonnummers 
0255-533233 of 06-10475023.

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke 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: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 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
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kenne-
merland  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 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 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Geslaagde make-over 
van Cosmo en Superstar
IJmuiden – In de maand mei 
hielden Cosmo Hairstyling aan 
het Marktplein 62 en modezaak 
Superstar aan de Lange Nieuw-
straat 507 een leuke actie. Elke 
klant maakte na een bezoek aan 
Cosmo of Superstar kans op een 
totale metamorfose. 
Begin juni vond de loting plaats 
en de gelukkige winnaar was Jo-
landa Stiemsma uit IJmuiden. Vo-
rige week donderdag bezocht ze 
Superstar, waar ze een nieuwe 
kledingoutfit mocht uitzoeken. 
Filiaalmanager Patricia adviseer-
de haar: ,,Ik probeerde haar wen-
sen te achterhalen en die kleding 
uit te zoeken, waar Jolanda zich 
prettig in voelt. Ze is goed ge-
slaagd.’’ Jolanda: ,,Ik heb eigen-
lijk een brede smaak. Naar mijn 
werk ga ik vrij netjes gekleed, in 
mijn vrije tijd trek ik graag iets 
sportiefs aan. De collectie van 
Superstar is heel divers en mo-
dieus, er is voor elke smaak wel 
iets te vinden.’’ Haar keuze viel 
op een witte broek, een witte tu-
niek en een turquoise vest. Af-
gelopen zaterdag bezocht Jo-
landa Cosmo. Daar werd zij on-
der handen genomen door kap-
ster Nikki en visagist Margriet. 
Nikki knipte het haar van Jolan-
da in model en gaf het een kleu-
ring met de speciale techniek tri-
color. Nikki: ,,Het haar van Jolan-
da was bruin, het is nu gekleurd 
in drie kleuren: rood, koper en vi-

olet. Een lichte kleur maakt haar 
gezicht wat flets, deze donke-
re kleuren geven haar een pitti-
ge uitstraling.’’ Daarna ging Nik-
ki aan de slag om het haar meer 
volume te geven en van krullen 
te voorzien. ,,Spuit er maar flink 
veel lak op, anders zakt het er zo 
weer uit’’, lacht Jolanda. Visagist 
Margriet verzorgde tenslotte de 
finishing touch en voorzag Jolan-
da van een feestelijke avond ma-
ke-up. De nieuwe outfit van Su-
perstar maakte het geheel com-
pleet, Jolanda zag er stralend uit. 
Leuke bijkomstigheid was, dat ze 
die avond een feestje had. Daar 
was ze het stralende middelpunt 
en kreeg ze veel complimenten 
over haar nieuwe looks.

Hobbywinkel Velsen 
zaterdag op jaarmarkt
IJmuiden – Bij Hobbywinkel Vel-
sen is van alles verkrijgbaar voor 
mensen met een hobby. Veel in-
grediënten, voor de gevorderde 
en voor de beginner. Veel men-
sen komen er om gericht iets te 
kopen, maar het is ook altijd leuk 
om er eens vrijblijvend binnen te 
lopen om inspiratie op te doen. 
De jaarmarkt van aanstaande za-
terdag is daar een mooie gele-
genheid voor. De collectie van de 
hobbywinkel is veelomvattend. Zo 
zijn er allerlei leuke geurzeepjes, 

venuszijde, wol, brei- en haak-
naalden. Ook is er verf in verschil-
lende soorten, er zijn schilders-
doeken en 3D knipvellen. En dit 
is slechts een kleine greep uit alle 
leuke dingen, die er verkrijgbaar 
zijn. Stap rustig eens binnen om 
het allemaal te bekijken. Hobby-
winkel Velsen is gevestigd aan de 
Kennemerlaan 35 en telefonisch 
bereikbaar via 0255-525193. Op 
maandag gesloten, van dinsdag 
tot en met zaterdag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.
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euro, aanvang 20.30 uur. www.
openluchttheaterbloemendaal.nl
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Tokyo Ska Oaradise Orchestra, 
20.30 uur.
Zeewegbar, Zeeweg, IJmui-
den: live optreden Ashburn, 
aanvang 21.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zondag 3 juli
Internationale 3 uurs race 
Spaarnwoude bij Kennemer 
modelbootclub. Locatie de Ven 
R101. 
Kolkfestival in Spaarndam. In-
fo: www.dorpsfeest-spaarndam.
nl.
Zomerdag in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland bij de 
Zandwaaier, Zeeweg, Bloemen-
daal. Diverse activiteiten.
Open Dag bij jarige volkstuin-
vereniging WZZO, Spaarndam-
seweg 792 in Haarlem-Noord, 
11.00-17.00 uur. Info: www.wz-
zo.nl.
Zomer-kunstmarkt in en 
om Fort-Zuid, Boezemka-
de, Spaarndam, 11.00-17.00 uur. 
14.00 uur rondvaart, 15.00 uur 
live muziek. Info: www.fort-zuid.
nl.
ROC Nova College schaak-
toernooi, Zijlweg 203 (hoek 
Randweg). Info: www.novacolle-
ge.hwphaarlem.nl.
Bunker Museum IJmuiden 
is open. Locatie Badweg nr. 38. 
Toegang 3 euro. Kinderen gratis.
Forteiland IJmuiden open. Af-
vaarten om 11.00, 12.45 en 15.15 
uur bij Kop van de haven. Reser-
veren via 0255-511676.
Kunstexpositie in Engelmun-
duskerk Velsen-Zuid: elke za-
terdag en zondag in juli en au-
gustus. van 13.00 tot 16.00 uur. 
Boerderij Zorgvrij: optreden 
Klein Orkest Irene. Om 13.00 
uur. Gratis toegang.
Zomerse wijnproeverij in Res-
taurant Perron Zee/Grand Café 
Kruiten van Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck. Van 14.00 tot 18.00 
uur. Toegang 5 euro. Reserveren 
via 0255-540331 of info@zeewij-
ck.nl.
Stompe Toren, Spaarnwoude: 
Trio Ponte. Aanvang 14.00 uur. 
toegang gratis.
Zeewegbar, Zeeweg, IJmui-
den: live optreden Matt Jaxxon. 
Aanvang 18.30 uur. Toegang vrij. 
Radiokerkdienst met ds Bart 
van Veen uit IJmuiden. Aan-
vang 17.02 uur, via Radio 5.
Caprera Bloemendaal: www.
openluchttheaterbloemendaal.nl
Thalia Theater: Streetdance & 
Hiphop Battle van Mike Flan-
ders. www.mfdance-experien-
ce.nl

Maandag 4 juli

Bridgen om 19.30 uur bij Sans 
Atout in café Sport, hoek Korte 
Kerkstraat/Alkmaarseweg in Be-
verwijk. Inschrijven tussen 19.00 
en 19.15 uur. 

Donderdag 30 juni

Open repetitieavond Klein 
Orkest. Meespelen mag. Van 
19.45 tot 22.00 in Soli Muziek-
centrum, Hagelingerweg 325, 
Santpoort-Noord, parkeren bij 
station Driehuis. www.soli.nl
Patronaat, www.patronaat.
nl: Young & Lost Summer Jam, 
22.00-04.00 uur; Kleine zaal: 
Los! met DJ Paullie & Co. 18+. 
Gratis voor studenten. 
 

Vrijdag 1 juli

25-Uurs tennistoernooi bij 
LTC Hofgeest ter ere van 25 
jaar Velserbroek. Met allerlei 
activiteiten. Van vrijdag 19.00 
uur tot zaterdag 20.00 uur.  
ROC Nova College schaak-
toernooi, Zijlweg 203 (hoek 
Randweg). Opening 19.15 uur. 
Info: www.novacollege.hwp-
haarlem.nl.
Caprera Bloemendaal: www.
Girls wanna have fun. Aan-
vang 20.30 uur. Entree 27,50 eu-
ro. openluchttheaterbloemen-
daal.nl

Zaterdag 2 juli
Jaarmarkt op Kennemerlaan, 
IJmuiden van 9.00 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt Kennemer-
plein, IJmuiden.
25-Uurs tennistoernooi bij 
LTC Hofgeest ter ere van 25 
jaar Velserbroek. Met allerlei ac-
tiviteiten. Tot zaterdag 20.00 uur.
Kolkfestival in Spaarndam. 
Info: www.dorpsfeest-spaarn-
dam.nl.
ROC Nova College schaak-
toernooi, Zijlweg 203 (hoek 
Randweg). Info: www.novacol-
lege.hwphaarlem.nl.
Kunstexpositie in Engelmun-
duskerk Velsen-Zuid: elke za-
terdag en zondag in juli en au-
gustus. van 13.00 tot 16.00 uur. 
Lunchconcert Grote of St 
Bavokerk met seniorenkoor 
van Leny van Schaik Hoe gaat ‘t 
ermee. Van 13.15 tot 13.45 uur.
Internationale 3 uur race 
Spaarnwoude bij Kennemer 
modelbootclub. Locatie de Ven 
R101. Ook op zondag.
Gratis Zomerconcert Velser 
Operagezelschap Bel Canto 
in de Oude Kerk in Spaarndam, 
20.15 uur.
Caprera Bloemendaal: Frank 
Boeijen in concert. Entree 28 

 Dinsdag 5 juli
PvdA Velsen avond over Mee-
doen met een beperking. In Za-
lencentrum Velserduin, achter de 
Hema. Aanvang 20.00 uur.
Informatieavond over alco-
holverslaving bij de Brijder 
Stichting, Spaarne 106, 19.30 
uur. Info en aanmelding: 023-
5307400, preventie@brijder.nl.
Zomercompetitie bij Schaak-
club Santpoort in Polderhuis, 
Velserbroek. Inloopschaak, drie 
partijen. Vanaf 20.00 uur. Zie 
www.schaakclubsantpoort.nl 

Woensdag 6 juli

Demonstratie tegen Landal 
GreenParks. Locatie: Genieweg 
46, Velsen-Zuid. Aanvang 14.45 
uur.
Vergadering wijkplatform 
Velsen-Noord. Aanvang 19.30 
uur in Watervliet, Doelmanstraat 
34, Velsen-Noord. 
Orgelconcert in Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat, IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis. 
Wel collecte.
Jeugdclinic (10-15 jaar) bij 
Kinheim, 15.45-18.30 uur. Info: 
www.kinheim.net, aanmelden: 
karin.stokman@zonnet.nl.

Winnaar bij Van Keulen
IJmuiden – Bij Patrick van Keu-
len. Mannenmode en Casual 
Jeans, was er in het kader van 
Vaderdag onlangs een leuke ac-
tie. Elke klant mocht na een aan-
koop een bon invullen en maak-
te daarmee kans op een week-
einde lang rijden in een prachti-
ge sportwagen: een glimmende 
cabrio BMW Z4. 
De winnaar mag de wagen op 
vrijdag ophalen en op maandag 
weer terugbrengen. Dit in over-
leg met BMW-dealer Van Poel-
geest in Heemstede, die de wa-
gen beschikbaar stelt. De geluk-
kige winnaar is Rijk Koudijs uit 
Velserbroek, die de prijs afgelo-
pen dinsdag symbolisch over-
handigd kreeg uit handen van 
Patrick van Keulen, eigenaar 
van de modezaak aan de Lange 
Nieuwstraat. 

Voor Simone, de vrouw van Rijk, 
was er een mooie bos bloe-
men. Ook de kinderen Lotte 
(11), Mees (9) en Thijs (7) waren 
meegekomen. 
Rijk en Simone gaan met de 
BMW Z4 samen een weekend-
je weg, richting Zeeland of mis-
schien zelfs wel naar België. ,,We 
zeiden laatst nog tegen elkaar, 
dat het veel te lang geleden was 
dat we iets met z’n tweetjes de-
den’’, zegt Simone. ,,Het is net of 
het zo heeft moeten zijn.’’ Opa en 
oma komen op de kinderen pas-
sen en die zullen ongetwijfeld 
ook een leuk weekeinde hebben. 
Maar zij laten hun ouders niet 
eerder gaan, voordat zij met pa-
pa een rondje hebben mogen rij-
den in de BMW Z4. Want zij vin-
den die wagen wel heel ‘super-
cool’.

IJmuiden - Wat is nodig om 
mensen met een arbeidsbeper-
king vlotter op de arbeidsmarkt 
te laten toetreden? Dat was de 
probleemstelling van de succes-
volle bijeenkomst op 1 mei in het 
Zee- en Havenmuseum. PvdA 
Velsen gaat dit onderwerp verder 
uitdiepen met een korte docu-
mentaire en discussie. Belang-
stellenden zijn welkom op dins-
dag 5 juli om 20.00 in Zalencen-
trum Velserduin, achter de Hema 
in IJmuiden.

Meedoen met 
een beperking

ZomerSongfestival
Santpoort-Noord - Het koor 
The Voice Company presen-
teert 9 juli een bijzonder Song-
festival in het Soli Muziekcen-
trum, Hagelingerweg 325, Sant-
poort-Noord. Dit concert is te-
gen een kortingsprijs te bezoe-
ken. Er wordt een flinke zomer-
korting gegeven waardoor de 
toegangsprijs slechts 7,50 euro 
wordt. Hoewel de uitvoering om 
20.15 uur begint, zal het publiek, 
zo mogelijk, al om 20.00 uur in de 
zaal te zitten.
Op dat tijdstip begint name-
lijk een briefing over het verloop 
van de avond. Tevens krijgen alle 
aanwezigen specifieke instruc-
ties hoe actief aan het concert 
kan worden deelgenomen. Voor 
wie wil is er namelijk volop ac-
tie. Als het publiek opgewarmd 
is, begint om 20.15 uur het ei-
genlijke concert. Er worden elf 
songfestivalnummers uit het ver-
leden gepresenteerd, bijna alle-
maal winnende liedjes. Natuur-
lijk zijn er bekende liedjes zo-
als Dinge Dong, Hallelujah, Wa-
terloo en Eres Tu, maar het koor 
presenteert ook  het onbeken-
dere (Noorse) nummer Fairytale. 
Tenslotte zingt het koor, samen 
met solisten, een Nederlandsta-
lige songfestival-medley.

Een aantal nummers wordt ge-
presenteerd door twee solisten. 
Voor dit project heeft The Voice 
Company een topzangeres kun-
nen boeken, Lucy de Lange. Qua 
stem en kwaliteit behoort zij voor 
dit genre tot de top van Neder-
land. Verder wordt het concert 
ondersteund door de vaste so-
list Olaf Wijnants Labree. Hij zal 
onder meer het prachtige Ier-
se nummer ‘What’s another year  
zingen.
Nadat alle liedjes zijn gepresen-
teerd zal een jury, uit elke provin-
cie een jurylid, de liedjes beoor-
delen. Voor het beraad heeft de 
jury ongeveer 10 minuten nodig.
In deze tijd is een spectaculai-
re pauze-act geboekt. Het koor 
wil dat graag als verrassing hou-
den. Eén hint: Het wordt kunst 
maar dan van een heel andere 
kant bezien. Daarna gaat de jury 
de punten uitdelen en wordt het 
winnende liedje van de avond 
bekend. Uiteraard wordt dat nog 
een keer gezongen en dat is dan 
meteen het einde van het con-
cert. Kortingskaarten kunnen 
telefonisch besteld worden via 
0320-244202 of zijn voorafgaan-
de aan het concert bij de ingang 
verkrijgbaar. Een zomerse aan-
rader.

Santpoort-Noord – In de nacht 
van zaterdag op zondag kwam 
er bij de politie een melding bin-
nen dat er een automobilist te-
gen een verkeerspaal was gere-
den aan de Hagelingerweg. Poli-
tiemensen troffen op de locatie 
de 32-jarige bestuurder aan, die 
zwaar onder invloed van alcohol 
verkeerde. Op het politiebureau 
werd na een bloedtest duidelijk 
dat hij een promillage had van 
2.38, terwijl 0.5 maximaal is toe-
gestaan. Ook bleek hij in het be-
zit van harddrugs te zijn. De man 
werd ingesloten in een politiecel 
en nader verhoor zodra hij weer 
aanspreekbaar was. Bovendien 
maakte de politie proces-verbaal 
tegen hem op .

Automobilist 
rijdt tegen paal
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Zomerconcert Bel Canto
Spaarndam - Op zaterdag 2 ju-
li geeft Velser Operagezelschap 
‘Bel Canto’ een gratis concert 
in de Oude Kerk te Spaarn-
dam. Bel Canto wil graag dat er 
op die manier wordt kennis ge-
maakt met de nieuwe dirigent 
Marco Bons en de opera Gio-
vanna D’Arco van de componist 
Giuseppi Verdi die in april 2012 
wordt opgevoerd in de Stad-
schouwburg te Velsen. Naast 
delen uit deze opera worden er 
nog meer mooie stukken gezon-
gen uit andere bekende en on-
bekende opera’s. Het wordt een 

scala van prachtige melodieën 
met onder andere het prachtige 
Slavenkoor uit Nabucco, het be-
roemde Zigeunerkoor uit Il Tra-
vatore en het uitdagende Haba-
nera uit de Carmen. Zangers en 
zangeressen uit eigen gelede-
ren zullen deze avond de solo-
partijen voor hun rekening ne-
men. De begeleiding op de pia-
no is in vertrouwde handen van 
Nina Borletti. 

Iedereen is van harte welkom op 
2 juli in de Oude Kerk in Spaarn-
dam. Aanvang 20.15 uur.

Plug-In maakt feestje
van voorstelling Michelle
IJmuiden – Afgelopen vrijdag en 
zaterdag was Plug-In in het Wit-
te Theater te zien met de voor-
stelling ‘Michelle’. Centraal hierin 
stonden de liedjes van The Beat-
les. Ruud Jansen had de muzi-
kale leiding, Okke C. Emmens 
schreef het script en was verant-
woordelijk voor de regie.
Hoofdpersoon Michelle ligt in 
een emotionele coma. De dok-
ter gebruikt een omstreden me-
thode: hij laat steeds muziek van 
The Beatles horen, omdat Mi-
chelle daar zo dol op is. Hij hoopt 
dat ze zal reageren. Dat doet ze 
niet, wel komt ze in een droom 
terecht die griezelig echt lijkt. 
Een stoet bont uitgedoste men-
sen komt de ziekenhuiszaal bin-
nen en vertelt, dat ze haar vrien-
den zijn en haar verjaardag ko-
men vieren. Lady Madonna leidt 
alles in goede banen. Een cha-
grijnige man roept tegen Lu-
cy: ,,Dat zijn geen diamanten die 
daar in de lucht hangen, maar 
sterren, hoe vaak moet ik dat 
nou nog zeggen.’’ En hup, daar 
wordt het lied ‘Lucy in the sky 
with diamonds’ gezongen. Even 
later roept dezelfde man: ,,Ik 
vind het helemaal niet leuk om 
jarig te zijn, voor je het weet ben 
je 64.’’ En ja hoor, daar klinkt het 
lied: ‘When I’m sixty-four.’ Voort-
durend zijn er dit soort brugge-
tjes, erg knap gedaan. Zo zijn 
de bekende Beatleliedjes als lei-
draad voor het verhaal geno-
men en komen er steeds figu-
ren uit die liedjes naar voren. 
Als het feest in volle gang is, 

wil de groep dat Michelle wak-
ker wordt: ,,Je droomt ons, we 
bestaan niet echt, we zitten in 
je hoofd.’’ Michelle is verbaasd: 
,,Maar ik ben klaarwakker.’’ De 
groep denkt dat ze het te gezel-
lig gemaakt hebben en probeert 
Michelle weg te jagen door haar 
bang te maken. Ook dit lukt niet. 
Ze zijn verdrietig: ze zijn te laat 
om Michelle te redden. Maar 
dan lukt het de arts om haar via 
elektroshocks weer wakker te la-
ten worden, nog net op tijd om 
haar verjaardag samen met man 
en dochters te vieren.
‘Michelle’ was een bijzondere 
voorstelling. Okke C. Emmens 
stopte er veel vaart en humor 
in en Ruud Jansen gaf elk lied 
iets eigens mee, met mooie ar-
rangementen en wonderschone 
achtergrondkoren. Jammer dat 
de toonsoort vaak vrij laag was, 
sommige solisten hadden hier 
hoorbaar moeite mee. De spelers 
van Plug-In stonden stralend van 
enthousiasme op het toneel en 
hadden er zichtbaar plezier in: 
dit maakte het voor het publiek 
dubbel zo leuk.
Omdat de voorstellingen in het 
Witte Theater snel uitverkocht 
waren, is er een extra voor-
stelling. Op 7 juli is ‘Michelle’.
nog een keer te zien in de Goe-
de Herderkerk, Frankrijklaan 4 
te Haarlem, aanvang 20.30 uur. 
Kaarten zijn voor tien euro te be-
stellen bij Carrie Nupoort, via 06-
42106818 of via carrienupoort@
hotmail.com (Carla Zwart, foto: 
Linda van den Burg)

Gymnasium Felisenum 
speelt Dit is Mariken
IJmuiden - Vorige week woens-
dag, donderdag en vrijdag was 
de voorstelling Dit is Mariken te 
zien. Deze toneelproductie van 
het Gymnasium Felisenum vulde 
drie avonden lang het Witte The-
ater en was op de laatste dag, 
uitgerekend de dag dat de rege-
ring haar verregaande bezuini-
gingen voor de kunsten presen-
teerde, meer dan uitverkocht.
Het toneelstuk, geschreven door 
oud-leerling Eva Gouda, is geba-
seerd op het middeleeuwse mi-
rakelspel Mariken van Nieumeg-
hen. Wie het middeleeuwse ver-
haal kent, herkent dat ook door 
het hele stuk heen. Toch is Dit is 
Mariken echt een stuk van de-
ze tijd. In Dit is Mariken gaat het 
over de 21ste eeuwse puber Ma-
riken. Zij heeft het moeilijk: ze 
mist haar overleden moeder en 
doet dingen die volwassenen 
niet altijd zo verstandig vinden. 
Maar ze leeft wel, en een slecht 
meisje is ze niet. Het stuk kwam 
een tikkeltje langzaam op gang, 
maar na dat overigens in poëti-
sche taal gegoten begin, kwam 
er ruim vijf kwartier geen mo-
ment meer waarin het publiek 
niet geboeid, ontroerd of geamu-
seerd was. Theatermaker en Feli-
senumdocent Lorentine van Tijn, 
de regisseur van het stuk, pak-
te uit met zo’n beetje alles wat 
een toneelstuk boeiend kan ma-
ken. Het verhaal werd geïntro-
duceerd en soms onderbroken 
door twee vertellers die in al-

les elkaars tegenpolen waren en 
die onder andere verantwoorde-
lijk waren voor enige komische 
taferelen. Het toneelbeeld, met 
eenvoudige middelen gecreëerd, 
zag er telkens prachtig uit. De-
cor en kostuums, verzorgd door 
enkele docenten van het Felise-
num, droegen in al hun eenvoud, 
bij aan het succes van dit prik-
kelende toneelstuk, net als de 
muzikale medewerking van het 
schoolkoor.
Maar alles in een toneelstuk 
staat en valt toch met het spel 
van de acteurs en actrices. En 
ook daar had de regisseur won-
deren verricht. Realistisch was 
het niet altijd: spelers die diverse 
dubbelrollen hadden, Mariken 
gespeeld door zeven actrices, 
een tante die niet alleen door 
vijf actrices, maar ook nog door 
twee acteurs gespeeld werd, het 
koor dat diverse malen de voor-
stelling zingend binnenkwam, 
live pianomuziek ter ondersteu-
ning van enkele scènes en een 
prachtige in slow motion uitge-
voerde vechtscène in een Ant-
werpse kroeg. Maar mede door 
het krachtige spel van de Felise-
numleerlingen ging het publiek 
helemaal mee in de voorstelling. 
Jammer was het dat Dit is Mari-
ken slechts drie avonden in het 
Witte Theater te zien was. Som-
mige leerlingen waren dan ook 
teleurgesteld dat ze geen kaart-
je hadden kunnen bemachtigen. 
Die teleurstelling was terecht.

Chauffeurs OIG/IHD 
leren reanimeren
Velsen - Elf vrijwillige chauf-
feurs van OIG/IHD hebben bij 
de afdeling Velsen van Het Ne-
derlandse Rode Kruis een oplei-
ding reanimatie en gebruik van 
een AED (Externe Automatische 
Defibrillator) gevolgd. 
In de oefenlocatie van het Rode 
Kruis leerden ze de levensred-
dende handelingen. Instructrice 
Anneke Mantel heeft de enthou-
siaste chauffeurs geleerd hoe ze, 
in voorkomende gevallen, snel 
en adequaat de nodige hulp 
kunnen bieden. Alle elf cursisten 

hebben de cursus met goed ge-
volg doorlopen en zijn nu in het 
bezit van het officiële Rode Kruis 
Reanimatie certificaat. De voor-
zitter van OIG/IHD vindt het be-
langrijk dat zijn vrijwilligers de 
nodige kennis en vaardighe-
den bezitten om op verantwoor-
de wijze mensen te kunnen ver-
voeren en de noodzakelijke eer-
ste hulp te kunnen bieden. Na de 
zomervakantie zullen vrijwilligers 
van OIG/IHD gaan deelnemen 
aan de EHBO cursus van het Ne-
derlandse Rode Kruis.

Velsen - Bibliotheek Velsen is 
onaangenaam verrast door de 
in de Voorjaarsnota aangekon-
digde bezuinigingen. In twee 
jaar tijd moet de bibliotheek 20% 
subsidie inleveren. Deze maatre-
gel zal grote maatschappelijke 
gevolgen hebben. Deze bezuini-
ging strookt niet met de onlangs 
vastgestelde Visie 2025: Kennis-
rijk werken in Velsen. De biblio-
theek moet een cruciale rol spe-
len in de verdere ontwikkeling 
van deze visie. De bibliotheek 
zou per 2013 met 300.000 eu-
ro minder moeten doen. Boven-
op de reeds afgekondigde taak-
stelling 2012 van 100.000 euro 
komt dit neer op een bezuiniging 
van 4 ton (20%) ten opzichte van 
het huidige subsidiebedrag. De-
ze maatregel kan alleen worden 
doorgevoerd met ingrijpende en 
pijnlijke gevolgen. Bestuursvoor-
zitter Jan Schröer: ,,In 2007 heb-
ben we door een bezuiniging van 
122.00 euro drie buurtbibliothe-
ken moeten sluiten. Die aanslag 
op de leden- en bezoekersaan-
tallen hebben we nu eindelijk 
kunnen repareren, door slimme 
maatregelen in de Centrale Bi-
bliotheek en Bibliotheek Velser-
broek. Deze nieuwe, veel hoge-
re bezuiniging kan alleen wor-
den opgevangen door drasti-
sche maatregelen als het slui-
ten van Velserbroek, het fors ver-
hogen van de lidmaatschapgel-
den én door gedwongen ontsla-
gen. Zeker als we de forse be-
zuiniging van 3 ton meteen in 
2013 moeten doorvoeren. Het 
voorstel getuigt niet van een be-
leidsinhoudelijke visie op de rol 
van de bibliotheek en zal on-
ze maatschappelijke en educa-
tieve functie aantasten. Uit het 
Burgerpanel Velsen blijkt boven-
dien dat de bewoners in z’n alge-
meenheid niet graag willen dat 
er op de bibliotheek bezuinigd 
wordt en al helemaal niet dat Bi-
bliotheek Velserbroek wordt ge-
sloten.” Het bezuinigingsvoorstel  
staat haaks op de Visie op Velsen 
2025. Per slot van rekening is de 
voorwaarde voor een kennisrij-
ke stad dat er een aantrekkelijke 
culturele infrastructuur aanwe-
zig is. Die wordt met de maatre-
gelen richting bibliotheek, Kun-
stencentrum en Witte Theater in 
de toekomst juist veel schraler. 
Daarom nemen de bibliotheek 
en het Witte Theater het initiatief 
om in gezamenlijkheid met alle 
culturele organisaties een cultu-
rele invulling van de Visie op Vel-
sen 2025 te ontwikkelen. Het be-
stuur van de bibliotheek heeft er 
bij de raadsfracties op aange-
drongen de bezuiniging kritisch 
te bezien en in ieder geval de in-
voering ervan meer gefaseerd te 
laten plaatsvinden. Bovendien is 
een verzelfstandiging – die ook 
door het burgerpanel wordt on-
dersteund – een belangrijke 
voorwaarde voor meer financië-
le armslag in de toekomst. Daar-
mee kan de bibliotheek meer ad-
ditionele inkomsten verwerven.

Bezuinigingen 
bibliotheek
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Asvertrooiing via ballon
Na een crematie blijft de as 
(wettelijk verplicht) een maand 
in het crematorium. Daarna zal 
moeten worden besloten of de 
as zal worden verstrooid dan 
wel bewaard.
Als wordt gekozen voor ver-
strooiing is sinds kort ook een 
nieuwe manier mogelijk: de 
verstrooiing van de as via een 
ballon. Aan de ballon kan een 
persoonlijke boodschap, een 
tekening of een foto worden 
bevestigd.
De as, of een gedeelte van de 
as, wordt op locatie in de bal-
lon gedaan. Als de wens is dat 
alle as (3 kg. gemiddeld) wordt 
verstrooid, zullen gezien het 
gewicht 2 ballonnen nodig zijn.
Naast de as wordt de ballon 
met heliumgas gevuld. Volgens 
de bedenker is helium een na-
tuurlijk gas, onbrandbaar, niet 
giftig en maakt het deel uit van 
de atmosfeer. De ballon zelf is 
van natuurlatex gemaakt, wat 
biologisch en snel afbreekbaar 
materiaal is.
Daarna krijgen de nabestaan-
den de ballon letterlijk in han-
den om hem op een zelfgeko-
zen plek los te laten. belangrijk 
is dat er voldoende ruimte is 
om hem veilig te laten gaan. 
Dit kan zijn een open veld, 
park, strand, hockeyveld of de 
zo geliefde duinen.
Tijdens het stijgen neemt de 
druk buiten de ballon af en bin-
nen de ballon toe. Hierdoor zet 
hij uit en op een hoogte van 20 
tot 25 km. zal hij knappen en 

wordt de as verstrooid. Na het 
loslaten kan de ballon 25 tot 30 
minuten worden gevolgd.
Het ritueel van het loslaten en 
volgen in de lucht kan wor-
den begeleid door muziek, er 
kan een drankje bij gedronken 
worden of een gedicht worden 
gelezen. Als er kinderen bij 
aanwezig zijn, is er de moge-
lijkheid om ook kleine ballon-
nen met helium te vullen, die 
vervolgens de grote ballon be-
geleiden.
Van het hele gebeuren wordt 
een fotoreportage gemaakt, die 
later op cd wordt toegestuurd.
Reactie van een nabestaande: 
‘Het neemt het verdriet niet 
weg, maar het voegt wel een 
hele mooie herinnering toe.’

Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Zomermarkt in Fort Zuid
Regio - Café Terras Fort Zuid 
in Spaarndam organiseert op 
zondag 3 juli een zomer-kunst-
markt. Kunstenaars uit het hele 
land zullen zowel binnen als bui-
ten hun werk exposeren. Er zijn 
diverse kramen te zien zowel in 
het fort als buiten op het terras 
met schilderkunst, beelden, sie-
raden, keramiek, tassen enz. te 
zien. De kunstmarkt is van 11.00-
17.00 uur.
Om 14.00 uur kunt u mee met 
de rondvaartboot. De vaartocht 

gaat via de oude Kolksluis, dwars 
door het voormalig vissersdorp 
Spaarndam met zijn Anton Piek-
achtige huisjes. 
Vanaf 15.00 uur kunt u onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, met prachtig uitzicht 
over het water van de Mooi Nel, 
luisteren naar live muziek.
Fort Zuid ligt aan de Boezemka-
de in Oud Spaarndam, met vrije 
parkeergelegenheid en de toe-
gang is gratis. Zie ook www.fort-
zuid.nl.

Regio - De succesformule 
2Generations krijgt een ver-
volg bij Beachclub Vroeger 
op het strand van Bloemen-
daal. De 2Generations Beach 
Edition vindt plaats op za-
terdag 16 juli van 14.00 tot 
0.00 uur. Artiesten die optre-
den zijn onder andere Glen-
nis Grace (foto), Hans Dulfer, 
Ronald Molendijk en Dennis 
van de Geest. 

De keuze voor de locatie is me-
de bepaald door het feit dat 
Beachclub Vroeger berekend is 
op een groot aantal bezoekers 
en bij slecht weer overdekt kan 
worden. Het feest dat is bedoeld 
voor verschillende generaties. 
De organisatie verwacht een 
grote groep trouwe bezoekers 
te kunnen verwelkomen. De 
laatste editie in de Philharmonie 
was compleet uitverkocht. Het 
aantal verkochte kaarten ligt al 
ver boven de 1.000 stuks.
Organisator Bas Dortmundt: 
,,Het belooft een prachtig feest 
te worden. Naast een podium 
met dansvloer is er ook een res-
taurantterras en Club Vroeger 
waar ook DJ’s en artiesten gaan 
optreden.’’ De organisatie vraagt 
de bezoekers om hun kleding 
aan te passen. ,,Het is geen ver-
plichting maar de dresscode is 
paars/wit. Op deze wijze krijgt 
het feest nog meer sfeer en 
uitstraling’’, aldus Dortmundt. 
Naast de al genoemde arties-
ten staan onder andere de vol-

gende acts op de rol: SwaDeep, 
Als de Brandweer. Funky Di-
va Ezz, Dj Bert, 100% Pretband 
en DJ Abercrombie. Tickets 
á 25 euro zijn te koop bij Free 
Record Shop, Van Leest en via 
www.2Generations.nl. Op deze 
website staat ook de volledige 
programmering.

Deze krant geeft 3 x 2 tic-
kets weg voor 2 Generations 
Beach Edition op zaterdag 
16 juli in Beachclub Vroeger. 
Weet jij hoe de hit heet waar-
mee Glannis Grace momen-
teel in de hitlijst staat? Mail 
je antwoord voor woensdag 6 
juli naar info@jutter.nl. Win-
naars krijgen persoonlijk be-
richt. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.

Eerste strandeditie 
2Generations bij Vroeger

Hulp aan de buren
IJmuiden - De medewerkers 
van zwembad De Heerendui-
nen moesten tijdens de vrijwil-
ligersdag in maart verstek laten 
gaan, omdat het volle program-
ma van het zwembad draai-
de. Dit hebben zij maandagmid-
dag goed gemaakt: ze gingen 
op bezoek bij de buren en de-
den daar allerlei klussen. De ba-
nen van overbuurman PUIJ lig-
gen er weer keurig bij: de banen 
zijn aangeharkt en van onkruid 
ontdaan. Als afsluiting kregen 
de medewerkers een clinic jeux 
de boules. In het Kerbert Die-
rentehuis werden heel veel hok-
ken schoongemaakt en moch-
ten de medewerkers na afloop 
met de honden gaan wandelen. 
Ome Jaap van speeltuin De Vei-
lige Haven was ook blij met de 
burenhulp: hij kreeg een groep 

van maar liefst 17 schilders op 
bezoek. Alle picknicktafels en 
ook de schutting zijn voorzien 
van een nieuwe laag verf. Het 
was wel afzien, want het was die 
middag behoorlijk warm. 
Vooral de medewerkers die in 
de moestuin van buitenschool-
se opvang De Blauwe Rog aan 
de gang gingen, moesten buffe-
len. Zij dachten dat ze leuk sa-
men met de kinderen wat gingen 
spitten in de tuin, maar er bleek 
nog helemaal geen moestuin te 
zijn. Die moest nog aangelegd 
worden. Zonder morren werden 
de handen flink uit de mouwen 
gestoken. Er moet nog veel ge-
beuren, maar het begin is er. Alle 
buren waren erg blij met de hulp 
van de medewerkers van zwem-
bad De Heerenduinen. (Carla 
Zwart)

IJmuiden aan Zee - Zondag 
3 juli is het Forteiland openge-
steld voor publiek. De vrijwilli-
gers staan klaar om de bezoe-
kers allerlei wetenswaardighe-
den te vertellen  over het fort, 
de vele bunkers en de loopgra-
ven. Er is een twee uur durende 
rondleiding die de geschiedenis 
van het fort doet herleven. Tus-
sen 1881 en 1888 werd het fort 
in het kader van de Stelling van 
Amsterdam gebouwd. Het was 
het enige zeefort en de voor-
naamste taak van was de ver-
dediging van de monding van 
het pas gegraven Noordzeeka-
naal. De doorvaart van vijandige 
schepen naar Amsterdam moest 
in tijden van nood voorkomen 
worden. De bouw van het fort 
gebeurde nog op de vaste oever 
aan de kant van Wijk aan Zee, 
maar door uitbreiding van het 
sluizencomplex met de Noor-
dersluis diende een tweede toe-
latingskanaal aan de noordzijde 
van het fort gegraven te worden. 
Zo kwam het fort in 1929 op een 
eiland te liggen. In 1967 werd 
het eiland voor tweederde afge-
graven om ruimte te maken voor 
de scheepvaart. Veertien Duit-
se bunkers werden gesloopt en 
ook de geweergalerij en de ob-
servatiekoepel van het fort ont-
kwamen niet aan de slopersha-
mer. De hoogte van deze bouw-
werken gaf namelijk storing op 
de havenradar. In 1996 kreeg 
de Stelling van Amsterdam een 
plaats op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco. Herstel van het fort 
gebeurde door werkgestraften 
uit Amsterdam; zij konden kie-
zen tussen een gevangenisstraf 
of werken op het eiland.
De museumbunker is op 3 juli 
natuurlijk ook open voor het pu-
bliek. In de koepelzaal van het 
fort bestaat de gelegenheid om 
onder het genot van een hapje 
en een drankje nog even rustig 
na te genieten. Hier worden ook 
diverse posters, boekjes en het 
onlangs geïntroduceerde fort-
bier te koop aangeboden. 
De afvaarten vanf de Kop van de 
Haven met de rondvaartboot Ko-
ningin Emma zijn om 11.00, 12.45  
en 15.15 uur. Vertrek vanf het ei-
land om 13.00 uur, 15.10 uur of 
om 17.15 uur. Telefonische boe-
kingen via 0255-511676. Zie ook 
www.ijmuidenserondvaart.nl en 
www.fortijmuiden.nl

Zondag 
Forteiland 
open
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Loopbaancoach, dat werkt
Van de werkenden heeft ruim 10 
procent burn-outachtige klach-
ten: flinke vermoeidheid, weinig 
energie of negatieve gevoelens 
die ziek of arbeidsongeschikt 
kunnen maken. Een vakantie 
biedt misschien verlichting, maar 
weer terug op het werk blijkt 
dat de klachten snel opleven. En 
dat is logisch, als hun bron niet 
wordt aangepakt. Naar mijn er-
varing worden burn-outachtige 
klachten mede veroorzaakt door 
de manier waarop de managers 
en medewerkers met elkaar om-
gaan. Veel medewerkers hebben 
niet geleerd om kritische vragen 
te stellen aan het management, 
en om ideeën en klachten naar 
voren te brengen. In het werk-
overleg, als dat er is, houden ze 
hun mond. En veel managers 
hebben vooral geleerd om me-
dewerkers in hun straatje te stu-
ren met beloning (bonus, pro-
motie, winstuitkering) en straf 
(slechte beoordelingen, toede-
len van vervelende klusjes, woe-
de-uitbarstingen). Zo kan een 
stabiel patroon ontstaan waar-
in de leiding manipuleert en on-
derdrukt, medewerkers zich on-
derwerpen, en de echte proble-

men in de organisatie niet open-
lijk besproken worden. Met als 
uitkomst dat de samenwerking 
tussen mensen verslechtert. En 
dat spanningen op de werk-
vloer, geklaag bij de koffieau-
tomaat, en kwaliteitsproblemen 
toenemen. Deze situatie maakt 
ziek, en daar kan geen vakan-
tie tegenop. Wat wel helpt te-
gen burn-outachtige klachten is 
het doorbreken van dit patroon. 
Medewerkers kunnen beslui-
ten om samen bijvoorbeeld een 
klacht in het werkoverleg naar 
voren te brengen. Of om kriti-
sche vragen te stellen bij het be-
leid, de plannen of opdrachten 
van de leiding. Een manager kan 
om ideeën en klachten vragen, 
en beter gaan luisteren naar zijn 
team. Dit kost tijd, want het gaat 
om het opbouwen van vertrou-
wen, en dat ‘komt te voet’. En 
het vraagt om durf. Voelt u een 
burn-out aankomen? Ziet u me-
dewerkers opbranden? Wat kost 
dat? Wat kunt u in het werk-
overleg doen om de spanning te 
verminderen?

Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Duurzaam slim 
schilderonderhoud
IJmuiden - Haasnoot schilders 
uit IJmuiden is aangesloten bij 
de coöperatie van samenwer-
kende Planbuilding-bedrijven. 
Dit is een landelijke dekkend 
netwerk van 35 onderhoudsbe-
drijven, die gezamenlijk kwaliteit 
en duurzaamheid nastreven.
Er werken in totaal ruim 1200 
vaklieden bij de bij Planbuilding 
aangesloten bedrijven. Om kwa-
liteit en duurzaamheid te waar-
borgen heeft Planbuilding een 
aanpak ontwikkeld waarbij 100 
procent garantie gegeven wordt 
op de kwaliteit van het uitge-
voerde werk. Hiermee gaat Plan-
building verder dan bijvoorbeeld 
garantiebepalingen van de AF-
erkenningsregeling. Voor de le-
den van Vereniging Eigen Huis 
biedt Planbuilding extra voor-

deel. Zie ook www.veh.nl/leden-
voordeel. De aanpak van Plan-
building is erop gericht om op 
basis van een preventief onder-
houdsschema de onderhouds-
kosten en de belasting voor het 
milieu tot het minimum terug 
te brengen. Op de website van 
Planbuilding kunt u een eerste 
indicatie krijgen wat het kost.
Met het onderhoudsschema van 
Planbuilding hoeft de klant nooit 
meer zelf de ladder op. De klan-
ten van Planbuilding weten voor-
af exact wat het onderhoud aan 
hun woning per maand gaat 
kosten. Geen verassingen en 
100 procent zekerheid is wat de 
klanten van Planbuilding krij-
gen. Meer weten? Bel Haasnoot 
schilders, telefoon 0255-515323 
of kijk op www.planbuilding.nl.

Bij De Plukschuur staat
dierenwelzijn centraal
IJmuiden – In hondentrimsalon 
De Plukschuur is het een bedrij-
vige bedoening. Een witte shih-
tsu wordt, na gewassen te zijn, 
met de fohn gedroogd. Een Frie-
se stabij zit rustig op zijn beurt 
te wachten en uit de vacht van 
een Engelse cocker spaniel wor-
den met zorg wat klitten verwij-
derd. Een golden retriever kwam 
wat zenuwachtig binnen en mag 
even rustig in een hoekje zitten, 
om te wennen aan de ruimte en 
te acclimatiseren. En dan zijn er 
nog de honden van de eigena-
resse Thérese Wilderom: de ko-
ningspoedels Liv en Loet liggen 
rustig in hun mand. De ruwha-
rige teckel Ilja dribbelt nieuws-
gierig heen en weer en de tec-
kel Gwen ligt in een rustig hoekje 
in een tas met een dekentje. Hij 
is al op leeftijd en kan niet meer 
tegen de drukte. ,,Hij woont in 
die tas’’, lacht Thérese. Ze is dui-
delijk in haar element, tussen al 
die honden. Thérese is een vak-
vrouw met een jarenlange er-
varing. Ze heeft oog voor detail 
en ziet die dingen, die een leek 
niet ziet. Maar alles gaat altijd in 
overleg met de hondenbezitters, 
want haar werkwijze is klantge-
richt waarbij samenwerking en 
het welzijn van de hond centraal 
staan. In De Plukschuur wordt 
volgens de methode Healing-
Touch gewerkt: een manier van 
aanraken die zorgt voor stress-
vermindering, de dieren worden 
er rustig van en zijn op hun ge-

mak. Er wordt alle tijd voor de 
honden genomen tijdens de to-
taalbehandeling, die tot in de 
puntjes wordt afgewerkt en er is 
veel geduld voor de dieren. Voor 
oudere honden wordt extra tijd 
uitgetrokken, zij hebben vaak last 
van pijnlijke gewrichten en mo-
gen tijdens de behandeling vaker 
uitrusten. Er zijn altijd meerdere 
mensen aanwezig in de honden-
trimsalon, de dieren zijn er nooit 
alleen. De trimsalon is aangeslo-
ten bij de ABHB; een kwaliteits-
waarborg voor geleverde dien-
sten. Thérese wijst naar het wit-
te hondje, wiens vacht gedroogd 
wordt: ,,Zijn vrouwtje was eerder 
bij een andere trimmer, die wil-
de het hondje letterlijk kaalsche-
ren in verband met klitten en ec-
zeem. De klant heeft haar hond-
je opgepakt en is naar De Pluk-
schuur gegaan. Daar heeft het 
een leuk zomerkapsel gekre-
gen en van eczeem geen sprake! 
Hondje blij, klant blij en het team 
van De Plukschuur tevreden. 
,,Ik besteed veel aandacht aan 
het zomerkapsel: ook een kor-
te vacht kan er goed uitzien met 
een leuke uitstraling.’’  Het mag 
duidelijk zijn: honden zijn bij De 
Plukschuur in goede handen. Er 
wordt gewerkt volgens afspraak, 
die kunnen gemaakt worden via 
telefoonnummer 0255-511936. 
De Plukschuur bevindt zich aan 
de Kennemerlaan 53 en is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag, vanaf 10.00 uur.

Regio - Pompen Service Hol-
land BV in Uitgeest heeft recen-
telijk Leo en Rens als nieuwe 
medewerkers aangenomen. Wil 
je meer weten over Leo en Rens 
of Pompen Service Holland BV? 
Kijk dan op KennemerJob.nl voor 
het hele verhaal!

KennemerJob 
werkt echt!

Driehuis – Op de Waterlool-
aan heeft de verkeerspolitie za-
terdagochtend tussen 00.00 en 
02.00 uur een alcoholcontrole 
waarbij voornamelijk scooterbe-
stuurders werden gecontroleerd. 
Van deze 50 bestuurders bleek 
een groot deel onder invloed van 
alcohol te verkeren: zes drankrij-
ders liepen hier tegen de lamp. 
Van deze zes hadden twee scoo-
terrijders zoveel alcohol gedron-
ken, dat zij direct hun rijbewijs 
moesten inleveren. 

Dronken op
de scooter 

Opstootje bij café
IJmuiden - Politiemensen wa-
ren in de nacht van vrijdag op za-
terdag rond 00.30 uur in de Wil-
lem Barendszstraat omdat er een 
melding was gedaan van een ru-
zie in een café. Toen op de loca-
tie alles weer onder controle was 
en de politiemensen in hun au-
to stapten om hun surveillance 
te kunnen vervolgen, stapte er 
een 22-jarige man in de auto. De-
ze man werd verzocht de auto te 
verlaten, wat hij niet deed. Hier-
op is de man uit de auto belegeid. 
Op straat bleef hij zich uitdagend 

gedragen naar de agenten. Toen 
de man meerdere keren het bevel 
om door te lopen negeerde, werd 
hij aangehouden. Hierbij was hij 
zeer opstandig en heeft hij uitein-
delijk ook een ruit van een poli-
tieauto vernield. Op het moment 
dat de man onder controle werd 
gehouden, kwam er een 49-jari-
ge vrouw uit IJmuiden, welke zich 
zowel verbaal als fysiek met de 
aanhouding bemoeide. Hierop is 
ook zij aangehouden. Beide ver-
dachten zijn overgebracht naar 
een politiebureau voor verhoor.

Santpoort-Noord – Tijdens een 
alcoholcontrole in de Hoofd-
straat heeft de politie vorige 
week vrijdag bij 150 bestuurders 
een blaastest af. Drie mensen 
bleken onder invloed van alco-
hol te hebben gereden; zij wer-
den direct aangehouden. Een 
drankrijder bleek zo ernstig on-
der invloed, dat de politie zijn rij-
bewijs invorderde. Tegen de ove-
rige twee drankrijders is proces-
verbaal opgemaakt.

Drie mensen 
onder invloed
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Zomerdag in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland
Regio - In De Zandwaaier en 
Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland is het zondag 3 juli een 
feestelijke Zomerdag. Vele me-
dewerkers van het park houden 
dan workshops, excursies en 
andere activiteiten om jong en 
oud kennis te laten met dit na-
tionale park. 
Actief kunt u vogels gaan spot-
ten samen met vogelaars. Of 
met de boswachters van Staats-
bosbeheer een insectenhotel of 
gipsafdrukken van diersporen 
maken. Ieder half uur start er 
een excursie naar de wisenten 
in ’t Kraansvlak. Uniek, want dit 
gebied is normaal verboden ter-
rein voor bezoekers. Liever iets 
kleins? Dan kunt u bijvoorbeeld 
terecht bij een fijne libellenex-
cursie of een waterdiertjes-on-
derzoek.
Wanneer u Bezoekerscentrum 
De Zandwaaier aan de Zeeweg 
in Overveen als startpunt kiest, 
krijgt u daar een overzicht van 
alle activiteiten op het festival-
terrein. Bij De Zandwaaier staan 
paard en wagen klaar om samen 
met u ritjes te maken, bij Ster-
renwacht Copernicus wordt met 
telescopen naar zonnevlamme-
tjes gekeken. Men kan kaarsen 
rollen van bijenwas, uw kinde-
ren laten schminken, op de fo-
to met Zep de Zeemeeuw, sprin-
gen op een duinspringkussen; 
het kan allemaal. De schaapher-
der is er ook met haar schaaps-

kudde, Poppentheater Zilve-
ren Maan heeft een voorstelling 
‘Spoekie het Spookje.’ Kinderen 
kunnen ook meedoen aan een 
loopworkshop ‘Kidsrunning’.
Er zijn verschillende stands die 
informatie geven over het wi-
sentenonderzoek, de bastaard-
satijnrups, de Bunkervereniging, 
Kennemer Duincamping de La-
kens en Thijsse’s hof. De Groe-
ne Winkel van IVN Zuid-Kenne-
merland is er ook met verleide-
lijke boekjes en andere natuur-
hebbedingetjes. Imara Reuling 
stelt bij uitzondering de deur van 
haar atelier open dat gehuisvest 
is in het voormalige pompge-
bouw.
Om 15.00 uur treedt bij mooi 
weer buiten (anders in het Be-
zoekerscentrum) het Weiland 
Ensemble op met Engelstalige 
madrigalen en liederen uit de 
Romantiek..
Trek? Bij het Duincafé kunnen 
speciaal op deze dag heerlijke 
boerenlunches in vrolijke knap-
zakken gekocht worden. Een 
verkoelend ijsje of drankje kan 
natuurlijk ook.
Toegang is gratis, maar voor 
sommige activiteiten wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. Reser-
veren is niet nodig. Meer infor-
matie via Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier 023-5411123 (open 
van dinsdag tot en met zondag) 
en www.np-zuidkennemerland.
nl.

Velsen-Zuid - Rotary Club Vel-
sen ziet met veel plezier te-
rug op de zeer geslaagde High-
land Games van 21 mei. Dank-
zij de teams, de sponsors en het 
publiek is een prachtig bedrag 
van totaal 53.000 euro bijeen ge-
bracht, dat voor vier goede doe-
len wordt gebruikt. Gezien het 
succes van de Highland Games 
is het voornemen gemaakt om in 
2013 opnieuw Highland Games 
te organiseren.

Opbrengst 
Highland 
Games enorm

Handtekeningen voor 
vrijwillige brandweer
Velsen - De vrijwillige brand-
weer is druk bezig handtekenin-
gen te verzamelen voor het be-
houd van hun afdeling. De vrij-
willigerspost in Velsen-Zuid 
wordt wegbezuinigd als het aan 
Veiligheidsregio Kennemerland 
ligt. 
Volgens de vrijwilligers en de 
vakvereniging is het opheffen 
van de vrijwillligerspost echter 
illegaal en komt de veiligheid 
van de regio in gevaar bij het 
wegvallen van deze afdeling. De 
vrijwilligers nemen immers de 
bezetting van de kazerne over 
in gevallen dat de professionele 
brandweer langdurig wordt in-
gezet. Bij een volgende melding 

staan zij dan paraat. Zonder vrij-
willigers gaat het dus langer du-
ren voor de brandweer bij een 
volgende melding aanwezig is. 
Het houdt bovendien in dat er 
minder tankautospuiten, lad-
derwagens en duikers aanwe-
zig zijn. In Velsen-Zuid worden 
30 vrijwilligers weggestuurd, in 
de hele regio zijn dat 100 vrijwil-
ligers en acht beroepskrachten. 
En dat in een regio die een ho-
ger risico heeft dan andere re-
gio’s. 
De vrijwillige brandweer krijgt 
veel respons op hun acties. Het 
aantal handtekeningen dat is in-
gezameld loopt nu al in de dui-
zenden. (foto: Ko van Leeuwen)

Regio - Woensdagmiddag 6 ju-
li hebben bewoners en organi-
saties de kans om bestuurders 
duidelijk te maken dat de om-
geving geen vakantiepark wil in 
en om Fort Benoorden Spaarn-
dam. De manifestatie wordt ge-
houden tijdens de openbare be-
stuursvergadering van het Re-
creatieschap Spaarnwoude. De 
leden van het schap, die de mo-
tor zijn achter dit plan, zijn dan 
aanwezig. Een goed moment 
voor bewoners om te laten zien 
dat er geen enkel draagvlak is 
voor een vakantiepark met 86 
huizen en 664 slaapplaatsen. 
Tijdens de bijeenkomst wor-
den ruim 2.500 handtekeningen 
aangeboden. Ook krijgt het Re-
creatieschap een petitie over-
handigd die ondertekend is door 
zo’n veertig organisaties die te-
gen het Landal-plan zijn. ,,Door 
alle protesten tegen Landal 
GreenParks is het plan zeer om-
streden en al diverse malen uit-
gesteld. Omwonenden maar ook 
raadsleden zijn nooit betrokken 
geweest. Veel politici zijn ervan 
overtuigd dat er ook goede al-
ternatieven zijn voor Fort Be-
noorden. Alternatieven waar de 
bewoners, de natuur, het fort, de 
politiek èn het bestuur van het 
schap beter van worden. He-
laas blijft het schap doof voor al-
le protesten.’’ Daarom wordt ge-
demonstreerd bij de vergade-
ring om 14.45 uur op Genieweg 
46, Velsen-Zuid (achter boerde-
rij Zorgvrij).

Demonstratie 
Landal 
GreenParks

In de Jutter/de Hofgeest van 16 
juni lazen wij, dat er een kreef-
tenavond was bij Loeca Eten 
& Drinken. Dat wilden wij wel 
eens proberen, dus we reser-
veerden voor twee. Eindelijk 
weer eens wat nieuws in IJmui-
den en kreeft is een wel heel 
lekkere delicatesse. Wat wer-
den wij verrast en verwend. We 
kregen ieder een hele Cana-
dese kreeft, verdeeld over drie 
gangen. Eerst koude delen van 
de kreeft in een heerlijke sa-

lade, gevolgd door een rijke 
kreeftensoep. Daarna de opge-
maakte staart en schaardelen. 
Alles was perfect opgediend en 
als afsluiting was er nog een 
heerlijk dessert. Dit was ge-
nieten met een grote G. Loeca 
heeft ons zeer aangenaam ver-
rast in kwaliteit en outtilage. De 
jonge ondernemers die dit mo-
gelijk hebben gemaakt: dikke 
complimenten en ga zo door.

Familie Geels, Velserbroek

Compliment voor Loeca

Dolle zeepkistenrace
Driehuis - Zaterdagmiddag half 
drie leek de Driehuizerkerkweg 
aan de winkelkant wel op een 
Formule 1 parcours. Strobalen 
langs het parcours. Pitstops langs 
de kant en een cup met grote 
oren die klaar stond voor de win-
naars.
In alle pitstops werd nog hard ge-
werkt aan de voertuigen, die om 
drie uur de baan op mochten. Va-
ders en kinderen hanteerden ha-
mers, oliespuitjes en zagen. Moe-
ders zorgen vooral voor more-
le ondersteuning. Ondertussen 
viel er een miezerig regenbuitje. 
Maar niemand scheen er iets om 
te geven. Er stond immers een 
zeepkistenrace op stapel bij het 
Dorpsfeest in Driehuis. En het 
ging niet om de cup met de grote 

oren, of om de winst, nee het ging 
om het meedoen. 
De basis van de zeepkisten, de 
wielen en het hout werden door 
sponsors en donateurs georga-
niseerd en aangeleverd. De rest 
mocht naar eigen idee worden 
bijgetimmerd. Dus had de ene 
zeepkar een zeil en de ander 
een hoog flatgebouw. Of dat nu 
het toppunt van snelheid was, is 
de vraag. Maar de makers heb-
ben wel lol. En het is een prach-
tige familie-activiteit. De teams 
mochten een uur aan de zeep-
kist werken. Daarna gingen ze 
de baan op. De zeepkisten die 
dit overleven gingen daarna van 
de schans. Al met al lekker span-
nend en ook nog eens leuk om te 
zien. (Karin Dekkers)

Velsen-Zuid – Agenten zagen 
vorige week donderdag om 05.15 
uur op de Minister van Houten-
laan een scooterbestuurder op 
het wegdek liggen. De 40-jari-
ge Haarlemmer, bleek uitgewe-
ken te zijn voor een vogel en was 
met de wielen in de middenberm 
terecht gekomen en gevallen. De 
bestuurder bezeerde hierbij zijn 
knie. Hij is voor controle vervoerd 
naar een ziekenhuis.

Bromfietser 
(40) onderuit
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Caravan afgebrand
Velserbroek - Een felle brand 
heeft in de nacht van zondag op 
maandag een caravan compleet 
verwoest. De brand werd rond 
drie uur ontdekt op het parkeer-
terrein Zon Bastion bij het win-
kelcentrum van Velserbroek. 
De brandweer Velsen kwam di-
rect ter plaatse maar kon niet 
voorkomen dat er niet meer 
dan een restje gesmolten plas-
tic van de caravan overbleef. Een 

heg die achter de caravan stond 
brandde ook deels af.
Politieeenheden zijn direct een 
onderzoek gestart en hebben 
passanten die naar de brand 
stonden te kijken ondervraagd. 
De oorzaak van de brand is nog 
onbekend maar brandstichting 
wordt niet uitgesloten. De eige-
naar van de caravan zal door de 
politie worden ingelicht. (foto: 
Michel van Bergen)

Aangepaste proef bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Om beginnen-
de ruiters in de gelegenheid te 
stellen aan dressuurwedstrijden 
deel te nemen organiseerde ma-
nege Hippisch Centrum Velsen 
zondag 26 juni aangepaste dres-
suurproeven. Deze proeven zijn 
onderverdeeld in A1, A2 en A3.
Op deze zomerse dag had een 
groot aantal leerlingen zich in-
geschreven voor deze dressuur-
wedstrijd. Voor een aantal leer-
lingen was het hun eerste dres-
suurproef en de spanning was 
dan ook van de gezichten af te 
lezen. 
In de A3 proef werd Lara van der 
Weiden met Rodeo knap eer-
ste met 221 punten. Nina van de 
Pieterman met Kiss Me mocht 
de tweede prijs mee naar huis 
nemen met 216 punten en Lara 
Meekel met Diva werd fraai der-
de met 215 punten.
Daarna volgde de A2 proef. De 
eerste prijs en het oranje rozet 

ging naar Lisa Schoone met Red 
Rabbit met 98 punten. Floren de 
Boer met Anky werd fraai twee-
de met 94 punten en de derde 
prijs ging uiteindelijk ex acquo 
naar Yuki Schiltmeijer met Diva 
met 93 punten en Lisa Duin met 
Rodeo met 93 punten.
Tot slot de A1 proef. Jara Kroon 
met Lucky behaalde de eerste 
prijs met 61 punten. Een twee-
de prijs ging naar Djenna van 
Veen met Lucky met 60 punten 
en Nikki Hofland met Rodeo en 
Lana ter Haak met Anky werden 
ex acquo derde met 59 punten. 
Het was een zeer geslaagde en 
gezellige middag.
Zondag 10 juli vindt er een gro-
te carrouselwedstrijd plaats van 
de pony- en paarden jeugdles-
sen met aansluitend ter afslui-
ting van een gezellig en sportief 
ruitersportseizoen een barbecue 
met live muziek. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl

Dit weekend bij LTC Hofgeest
24 uur tennissen
voor het goede doel
Velserbroek - Deze week spe-
ciale aandacht voor het 25 uurs 
tennistoernooi van LTC Hofgeest. 
Dit giga-benefiet-festijn is op-
genomen in het programma van 
de organisatie van ‘25 jaar Vel-
serbroek’ en zal  dit weekein-
de plaatsvinden op het park van 
tennisvereniging LTC Hofgeest 
in Velserbroek, van vrijdag 1 juli 
19.00 uur tot zaterdag 2 juli 20.00 
uur.
De prijsuitreiking en de over-
handiging van de cheque aan 
het goede doel zal zaterdag 2 ju-
li om 19.30 uur worden gedaan 
door mevrouw A. Baerveldt, wet-
houder Sportzaken van de Ge-
meente Velsen. De organisatie is 
al maanden volop bezig met de 
voorbereidingen. Het program-
ma is verwerkt in een professio-
neel draaiboek en met 22 teams 
zit het toernooi nu echt vol. De 
kosten voor deelname zal, even-
als alle overige opbrengsten van 
dit toernooi zoals een attractie-
ve loterij, een 5-sterren ontbijt op 
zaterdagochtend voor alle deel-
nemers, een barbecue op zater-
dagmiddag, alle  baropbrengs-
ten van deze 25 uur en de op-
brengst van de vele sponsors, 
ten bate komen van het gese-
lecteerde goede doel, namelijk 
Buurtsport Velserbroek. 
Hoe gaan de deelnemers deze 
25 uur tennis bij LTC Hofgeest 
meemaken en beleven? Richard 

Zwarter, één van de initiatief-
nemers en uiteraard lid van de 
tennisclub, vertelt heel enthou-
siast dat het vooral 25 uur lang 
gezelligheid op de banen en op 
het gehele tennispark zal zijn 
met live muziek, leuke activitei-
ten en veel verrassingen. Er zijn 
bijvoorbeeld een kapper en een 
professionele masseur aanwe-
zig. Er wordt uiteraard ook volop 
getennist door alle 150 aanwezi-
ge deelnemers. Elk team speelt 
om de drie uur een partij tennis, 
tussen het tennissen door zijn er 
leuke activiteiten waar ook pun-
ten mee te verdienen zijn, zo-
als originele spelletjes, een we-
tenschapsquiz, workshops bak-
ken, een tennisvaardigheid - en 
snelheidsmetingen. Een uurtje 
bardienst hoort er ook bij maar 
er blijft voldoende tijd over om 
even te relaxen. Door een be-
kende sponsor is voor elke deel-
nemer een professioneel overle-
vingspakket samengesteld dat is 
gevuld met vitaminen, drankjes 
en hulpmiddelen om alle spelers 
die 25 uur aanwezig zijn en op 
het park blijven te ondersteunen. 
Kortom, dit is weer een uniek en 
eenmalig evenement in de ge-
meente Velsen. Het park is vrij-
dag en zaterdag voor iedereen 
toegankelijk, dus ga kijken naar 
dit 25-uurs tennisevenement, 
proef de gezellige sfeer en ge-
niet van de leuke activiteiten.

Verdiepingsproject bij 
onderbouw Felisenum
Velsen-Zuid - Vorige week 
dinsdag kwamen 24 leerlingen 
uit klas 1 en 2 van het Gymna-
sium Felisenum bijeen in de au-
la van de school. De 24 talenten 
hadden de afgelopen vier maan-
den hard gewerkt aan een ver-
diepingsproject, waarvan zij de 
resultaten op dinsdagavond pre-
senteerden aan docenten, men-
toren, ouders en bekenden. Ge-
durende het project deden de 
leerlingen een onderzoek naar 
een zelf gekozen onderwerp.
De 24 leerlingen, uitgekozen op 
basis van resultaten, motivatie 
en zelfstandigheid, kregen de af-
gelopen periode de verantwoor-
delijkheid om in overleg met de 
vakdocenten lessen te missen 
om aan het project te werken. 
,,Heel talentvolle leerlingen heb-
ben op deze manier de mogelijk-
heid om meer van hun talent ge-
bruik te maken en uitgedaagd te 
worden. Vaak wordt deze leerlin-
gen extra stof aangeboden bin-
nen de lessen, maar dit gebeurt 
op een versnipperde manier. Ook 
wordt er vaak extra stof aange-
boden buiten de reguliere les-
sen om. In dit project wordt de 

uitdaging geboden tijdens het 
reguliere lesprogramma, zodat 
ook deze leerlingen vrije tijd over 
houden om leuke dingen te doen 
na school.” Dit zeggen Rebecca 
van den Berg en Eric Thoolen, 
de drijvende krachten achter het 
verdiepingsproject.
De ongeveer 150 toeschouwers 
zagen de presentaties van de 
onderzoeken naar Escher, evo-
lutie en soortvorming, de on-
derwereld, tweelingen en relati-
viteit. Een aantal leerlingen had 
zich verdiept in wat er allemaal 
komt kijken bij het ontwikke-
len  van een nieuwe woonwijk. 
Een aantal leerlingen heeft zelfs 
een nieuwe uitvinding gedaan. 
De avond werd afgesloten met 
een presentatie van twee leerlin-
gen uit de eerste klas. Zij had-
den muziek als project gekozen 
en besloten hun presentatie met 
een voordracht van een zelf ge-
componeerd lied over hun erva-
ringen met het verdiepingspro-
ject.
Het was een zeer inspirerende 
en succesvolle avond. Komend 
jaar wordt het verdiepingspro-
ject voortgezet in de onderbouw.

Velsen-Zuid - In de maanden 
juli en augustus wordt de ou-
de Engelmunduskerk te Velsen-
Zuid, een van de mooiste monu-
menten van Velsen, weer open-
gesteld. Dan is de kerk op het 
Kerkplein op de zaterdag- en 
zondagmiddagen te bezichtigen. 
Gedurende de maand juli vindt 
een bijzonder evenement plaats: 
de groepsexpositie Kunstmaand 
Engelmundus 2011. Janny Gou-
da, Petra de Hoog, Nel Kraaije-
veld, Jokelien Manten, Wim Nag-
tegaal, Ingrid Rasmussens, Jor-
gen Rasmussens, Tille Regoort, 
Marry Rietkerk, Marry Roosen-
daal, Janine Sevensma, Jo van 
Splunder, Coby Stam, Coby Vis-
ser, Heleen Westra tonen aqua-
rellen, beelden, borduurwerk, fo-
tografie, houtdraaiwerk, schilde-
rijen, sieraden en tiffany. De ex-
positie is geopend op alle zater-
dag- en zondagmiddagen in juli 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

Kunstmaand in 
Engelmundus

Samen 
handhaven
in de regio
Regio - Beroepsonderwijs en po-
litieonderwijs beter op elkaar la-
ten aansluiten. Dat was het on-
derwerp van de regionale bijeen-
komst ‘Samen Handhaven in de 
Regio’ op 23 juni bij ROC Nova 
College, locatie Zijlweg in Haar-
lem. Conclusie: gemeenten, ver-
voersbedrijven en politiekorpsen 
stellen stageplaatsen beschik-
baar zodat de opleiding Hand-
having & Toezicht uitgevoerd kan 
worden. De bijeenkomst op initi-
atief van ROC Nova College was 
onderdeel van het project Verster-
king Samenhang Politieonder-
wijs en Regulier Onderwijs. Hier-
in werken politiekorpsen, politie-
academie, kenniscentrum ECA-
BO, de regionale opleidingen-
centra, gemeenten en het minis-
terie van Veiligheid en Justitie sa-
men.  Vertegenwoordigers van de 
samenwerkende partijen spraken 
over de thema’s ‘professionalise-
ring van gemeentelijke handha-
ving’, ‘nut en noodzaak van sta-
ges’, ‘erkenning leerbedrijven en 
stagebegeleiding’ en ‘doorstroom 
mbo – politieacademie’. Doel van 
de bijeenkomst was verkennen of 
de gemeenten in de regio Kenne-
merland en Zaanstad stageplaat-
sen kunnen bieden aan cursis-
ten van de opleidingen Beveili-
ger en Handhaver van ROC No-
va College zoals in Amsterdam en 
Den Haag al met succes gebeurt. 
De tweede vraag was of gediplo-
meerden van de opleiding Hand-
haver kunnen doorstromen naar 
de Politieacademie of kunnen 
doorwerken bij een stadstoezicht-
organisatie. De partijen zien hier-
toe voldoende mogelijkheden en 
buigen zich de komende periode 
over de details.
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Stichting Santpoort 35 jaar
‘Bewaak dit unieke 
dorp met je leven’
Santpoort-Noord - ,,Bewaak dit 
unieke dorp met je leven’’, zei ar-
chitect Sjoerd Soeters zaterdag-
middag tijdens zijn lezing ter ere 
van het 35-jarig jubileum van 
Stichting Santpoort.
De beroemde architect van Soe-
ters-van Eldonk architecten nam 
tijdens een intensieve fietstocht 
een kijkje in Santpoort en om-
geving. Hij was onder de indruk 
van een aantal plaatsen, zoals 
een dorpsweitje in Noord, maar 
liet ook zijn afschuw blijken over 
sommige ‘blokkendozen’, zo-
als de DekaMarkt in Santpoort-
Zuid. Voor de ontwikkeling van 
dit gebied deed hij schetsma-
tig een aantal interessante voor-
stellen. Zijn lezing was gestoeld 
op de ‘Dialoog met mensen en 
plekken’. Zo ontwierp hij het Ja-
va-eiland in Amsterdam dat hij 
liet doorkruisen met grachten 
om er de sfeer van de Amster-
damse binnenstad aan te geven. 
Ook is hij supervisor bij de ont-
wikkeling van de binnenstad van 
Zaandam, die een heel Zaanse 
uitstraling krijgt. ,,Je moet de ei-
genheid van een dorp of streek 
bewaren,’’ zo bepleitte hij. 
De lezing sloot heel mooi aan 
bij de doelstelling van Stichting 
Santpoort die al 35 jaar vecht 
voor het behoud van het dorps-
karakter in Santpoort. Wie de le-

zing bijwoonde kon horen dat 
in de na-oorlogse jaren amper 
werd vastgehouden aan ‘ou-
de dingen’. Er moest vooral snel 
en goedkoop gebouwd worden. 
Daarvan staan ook voorbeel-
den in Santpoort. ‘Platgooien’, 
was het gemeende commentaar 
van een overenthousiast lid van 
Stichting Santpoort. Maar mede 
dankzij Stichting Santpoort heb-
ben wij veel ouds in Santpoort en 
omgeving wel kunnen bewaren. 
Bestuur en donateurs bleven kri-
tisch waar het groen en bouwen 
betrof.
Burgemeester Franc Weerwind 
roemde de doelstellingen van 
Stichting Santpoort. ,,Blijf voor-
al kritisch,’’ zei hij na de indruk-
wekkende lezing. Hij mocht uit 
handen van voorzitter Lieke Ba-
ron de jubileumuitgave van de  
Zandpoort in ontvangst nemen.
Deze bijzondere Zandpoort staat 
boordevol foto’s van en verhalen 
over kunstwerken van artiesten 
die zich door de eeuwen heen 
lieten inspireren door ons mooie 
Santpoort.
Ter ere van het jubileum zal de-
ze zomer weer een aantal kaars-
lichtlezingen en excursies wor-
den gehouden die voor een be-
perkt aantal belangstellenden te 
reserveren is. Zie www.stichting-
santpoort.nl voor alle informatie.

Zomercompetitie bij 
Schaakclub Santpoort
Velserbroek - Nog enkele we-
ken is er zomercompetitie bij 
SC Santpoort in het Polderhuis 
in Velserbroek. Ouker de Jong 
gaat op dit moment aan de lei-
ding,  op de voet gevolgd door 
Stefan Fokkink. Dick Kruijf wist 
voorzitter Wim Gravemaker te 
verrassen en won daarmee zijn 
eerste punt.
Bij de IJmondvierkampen in ca-
fé de Zon in Wijk aan Zee de-
den  zes spelers van Santpoort 
mee, Ozden Tuna volgend jaar 
speler van het derde van Sant-

poort, wist als enige een prijs te 
halen: hij werd tweede in groep 
8. 
Volgende week dinsdag 5 ju-
li zijn de stappen examens van 
Stap 1 tot Stap 6. Schaakclub 
Santpoort is daarmee uniek in 
Nederland,  geen enkele verei-
niging heeft een hele groep die 
stap 6 doet. De groep krijgt les 
van toppers IM Piet Peelen en 
Ilias van der Lenden, twee spe-
lers van het eerste van Sant-
poort. Zie ook www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Santpoort-Zuid - Zaterdag 9 
juli wordt in de Brederode Dalton 
School een tweedehands boe-
kenbeurs gehouden. De boeken-
beurs is open van 10.00 tot  12.30 
uur en is in de speelzaal van de 
kleuters. Dit is een mooie gele-
genheid om nog voor de zomer-
vakantie leesboeken in te slaan.  
De Brederode Daltonschool in in 
Santpoort-Zuid, tegenover het 
station.

Brederode 
Dalton 
boekenbeurs

Santpoort-Noord - Het Klein 
Orkest van muziekvereniging 
Soli is een snelgroeiend orkest. 
Het speelt voornamelijk lichte 
en swingende muziek. De en-
thousiaste muzikanten zijn tus-
sen de 15 en 69 jaar. Donderdag 
30 juni is er een openbare repeti-
tie.  Wie een instrument kan spe-
len, en eens wil proberen of het 
een leuk idee is om mee te spe-
len in het Klein Orkest, kan dat 
die avond proberen. De repeti-
tie begint om 19.45 en duurt tot 
22.00, in het muziekcentrum van 
Soli, Hagelingerweg 325 in Sant-
poort-Noord, naast station Drie-
huis. Zie ook www.soli.nl.

Open repetitie

Leerlingen Jan Campert 
zetten bedrijfjes op
Driehuis - De leerlingen van 
groep 7 van De Jan Cam-
pertschool in Driehuis heb-
ben de afgelopen maand 
allemaal een eigen be-
drijfje opgezet. Van Stich-
ting Day for Change en Vi-
ZiD (Vrouwen in Zaken Drie-
huis) kregen de kinderen per 
groep een lening van 40 eu-
ro. Daarmee gingen ze aan 
de slag: een ondernemers-
plan maken, marktonder-
zoek doen en bedrijfsmidde-
len kopen. 

In groep 7a waren kinderen die 
een eigen Lotto waren begon-
nen. Hun Latto en Telstar Magic 
Lotto waren een groot succes. 
Bij elkaar hebben de groep-
jes een opbrengst van 350 eu-
ro. Deze week was de grootse 
prijsuitreiking.  
Verder zijn er bedrijfjes die ei-
gen sieraden maken, Touwtjes 
Tovenaars, bedrijfjes die bloe-
men en
smoothies hebben verkocht, 
Bananobabes, een groepje dat 
een eigen internetbedrijf is be-
gonnen, maar ook kinderen die 
een eigen schoonheidssalon 

hadden. Het hele project was 
een groot succes. De totale op-
brengst van de Jan Campert-
school wordt nog berekend. De 
kinderen kregen de tijd om hun 
sponsoren af te betalen, huis-
houdboekjes bij te werken en 
om het geld te tellen.
Marijn van groep 7a legt uit wat 
microkredietprojecten doen:  
,,Die zorgen ervoor dat meer 
arme mensen een kleine lening 
kunnen krijgen om bijvoor-
beeld een naaimachine te ko-
pen en kleding mee maken en 
verkopen. Met het geld dat ze 
verdienen kunnen ze eten voor 
hun familie kopen.’’
Landelijk doen vanaf 22 maart 
duizenden leerlingen uit het 
primair- en voortgezet onder-
wijs mee met de Klasse!Actie 
van Day for Change. Deze kin-
deren ontvangen een lening, 
een microkrediet van 20 euro, 
en zetten met hun groep 1 of 
meer bedrijfjes op. Binnenkort 
betalen de groepen hun lening 
terug en dragen ook de winst af 
aan Day for Change. Met deze 
winst wordt vervolgens in ont-
wikkelingslanden meer micro-
krediet mogelijk gemaakt.

Martyn F. Overweel 
exposeert bij Parterre
Velsen-Zuid - Op zondag 3 ju-
li wordt een tentoonstelling ge-
opend van tekeningen en schil-
derijen van illustrator en beel-
dend kunstenaar Martyn F. 
Overweel. De opening zal ver-
richt worden door  de bekende 
beeldhouwer Ton Kalle.
Martyn F. Overweel is geboren 
in 1971 in Haarlem. Hij studeer-
de in 2001 af aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in 
Den Haag en won diverse prij-
zen voor zijn werk. De kunste-
naar laat zich inspireren door 
het absurdisme in onze maat-
schappij. In zijn droogkomische 
tekeningen met dubbelzinni-
ge teksten laat hij het mense-
lijk onvermogen zien, gecombi-

neerd met grotere thema’s als 
geschiedenis en cultuur. Mar-
tyn illustreert voor diverse tijd-
schriften en kranten onder an-
dere Zin Magazine, Volkskrant 
Magazine, Viva, ABN/AMRO, 
McDonald’s, De Standaard, 
Items, Adformatie, Viva en CJP 
Magazine. Tijdens deze ten-
toonstelling is er een klein werk 
van Martyn Overweel te koop 
voor 25 euro. 
Parterre is gevestigd aan de To-
renstraat 7 in Velsen-Zuid, in 
het oude dorp Velsen. De expo-
sitie is te zien van zondag 3 ju-
li tot en met zondag 30 juli van 
donderdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.mfoverweel.com.

Santpoort-Noord - Een 29-ja-
rige vrouw uit Spaarndam is vo-
rige week donderdagavond rond 
21.30 uur onwel geworden toen 
zij in haar auto zat. Zij reed al 
slingerend over de Hageliner-
weg, waar zij tot stilstand kwam 
in de middenberm. Wat de vrouw 
mankeerde en waarom zij on-
wel is geworden is niet duide-
lijk. Ambulancepersoneel heeft 
de Spaarndamse meegenomen 
naar een ziekenhuis.

Automobiliste 
raakt onwel

Regio - Een 56-jarige admini-
stratief medewerkster van de 
politie Kennemerland is door de 
korpsleiding geschorst. Zij wordt 
verdacht van winkeldiefstal. Te-
gen de vrouw wordt een straf-
rechtelijk onderzoek ingesteld.

Medewerkster 
politie geschorst

Santpoort-Noord – Politiemen-
sen controleerden zaterdagmid-
dag even na 14.30 uur een 37-ja-
rige man uit Santpoort-Noord 
in een bestelbusje op het ge-
bruik van alcohol aan de Antil-
lenstraat. De man bleek onder 
invloed van alcohol. Hij had een 
promillage van 1.06, waarop hij 
is aangehouden.

Onder invloed
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Nieuwe studio Yoga4Joy 
op diverse locaties
Velsen - Yoga4Joy is een nieu-
we yogastudio in IJmuiden. Ken-
merkend voor deze yogastudio 
is dat zij op diverse locaties in 
de gemeente Velsen yogalessen 
verzorgt. 
Wat is yoga nu precies? Yo-
ga betekend verbinden, een-
heid. De verbinding begint bij 
de adem, lichaam en geest. 
Door het aannemen van speci-
ale houdingen (asana’s) bren-
gen we lichaam en geest op een 
niveau dat stilzetten (meditatie) 
mogelijk is. Bij Yoga4Joy worden 
er lessen gegeven voor volwas-
senen en senioren. Ook zullen 
er binnenkort kinderyogales-
sen opgestart worden. De yoga-
lessen zijn Hatha yogalessen, 
Ashtanga yoga en Yin yogales-
sen. De verschillen tussen de 
drie zijn, dat Hatha bestaat uit 
het langer vasthouden van de 
houdingen, Ashtanga meer een 
flow heeft in de lessen en Yin 
yoga bestaat uit puur ontspan-
ning en uitwerking op het bind-
weefsel, dit doordat de houdin-
gen doorgaans vijf minuten of 
langer vastgehouden worden. 
Kortom, er is genoeg keus en 
altijd een les te vinden voor ie-
ders wil.
De lessen vinden plaats in Vel-
sen-Zuid aan Torenstraat 5. Yo-

gastudio Yoga4Joy is nog in on-
derhandeling met andere loca-
ties in de gemeente Velsen waar 
ook yogalessen aangeboden 
gaan worden. Hou de website 
dus in de gaten.
Naast yogalessen wordt ook een 
start gemaakt met lessen Fitball 
en Pole-fitness. Maar de basis 
ligt en blijft bij de yogalessen.
Eigenaresse Daniela Paap heeft 
zelf zeer veel ervaring met sport 
en vooral yoga. Yoga is haar 
passie, al 13 jaar lang. Na diver-
se opleidingen en workshops te 
hebben gevolgd, vindt zij het nu 
tijd dat, wat yoga haar gegeven 
heeft, door te geven aan men-
sen in haar omgeving. Die pas-
sie is terug te vinden in haar les-
sen. Voor geïnteresseerden is 
een proefles gratis, de eerste 
lessen zullen gegeven worden 
op de maandagavond van 19.00 
tot 20.00 uur, dinsdagavond van 
19.15 tot 20.15 uur en op de vrij-
dagochtend van 9.30 tot 10.30 
uur. Dit zijn Hatha yogalessen. 
De Ashtanga lessen zullen bij 
voldoende aanmeldingen op-
gestart gaan worden vanaf sep-
tember en zullen 1,5 uur per 
keer duren. Ook de Yin yoga be-
gint in september. Hou de web-
site in de gaten voor de exacte 
data. Zie ook www.yoga4joy.nl.

Haarlemmer Wolschuur: 
vilten, spinnen en breien
Santpoort-Noord - Ingebed op 
een kleine parkeerplaats aan de 
Hoofdstraat, tegenover De Wil-
deman, gezellig aanleunend te-
gen 2CV garage Het Eenden-
nest, heeft Haarlemmer Wol-
schuur van Grada Smits hier 
een eigen wollen nest gevon-
den. 
In het winkeltje dat elke vrijdag 
en zaterdag open is staat het vol 
met wol. Wol om te vilten, om te 
spinnen en om te breien. En het 
leuke is dat Grada workshops 
geeft om die ambachtelijke kun-
sten aan anderen te leren. Dus 
zijn er regelmatig kinderpartij-
tjes, workshops en vriendinnen-
bijeenkomsten waar gezellig al-
lerlei moois wordt gemaakt. 
In de Haarlemmer Wolschuur 
zijn talloze voorbeelden van wat 
je kunt maken van wol. Tijdens 
het open atelier of een partijtje 
kunnen kinderen binnen ander-
half uur iets leuks van vilt ma-
ken, of leren breien. Volwasse-
nen kunnen in twee lessen leren 
breien, bijvoorbeeld met de leu-
ke lintjeswol, waarmee je bin-
nen een paar uurtjes een grap-
pige sjaal maakt. Het lintgaren 
is in vele kleuren verkrijgbaar. 
Ook spinnen kan worden aan-

geleerd, maar daar trekt Grada 
dan wel een dag voor uit. Ook 
het vilten wordt in workshops 
uitgelegd en gedaan. ,,Vilten is 
zo puur,’’ zegt Grada. ,,Je bent 
met je handen bezig met wol en 
zeepsop en het effect is altijd 
een verrassing, omdat het eind-
effect niet te berekenen is.’’ Voor 
het vilten kunnen cursisten kie-
zen uit talloze prachtige kleuren 
die ordelijk zijn gerangschikt in 
dozen. 
Grada is helemaal in haar ele-
ment in haar Haarlemmer Wol-
schuur in Santpoort. De grote 
tafel nodigt uit tot beginnen aan 
een leuk werkje. En de kleur-
tjes wol roepen je toe: pak mij! 
Voor creatievelingen is de Haar-
lemmer Wolschuur een paradijs 
op aarde. 
De Haarlemmer Wolschuur is 
een winkeltje, atelier en inter-
netwinkel. Via www.haarlem-
merwolschuur.nl kunnen ma-
terialen om te vilten, te spin-
nen of te breien worden besteld. 
De winkel is op vrijdag en za-
terdag open van 10.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Hoofdstraat 
161. De toegang tot de parkeer-
plaats ligt tegenover de Wilde-
man, naast huisnummer 147.

Heerlijk wonen, dat kan je in 
Velserbroek. Wil je de natuur 
om je heen; wil je recreëren met 
de (klein)kinderen in je eigen 
woonomgeving; wil je de bood-
schappen dicht bij de deur zon-
der last van verkeer: dat kan al-
lemaal in het dorp in de polder. 
Kwartiertje fietsen naar de 
Cronjé, Spaarnwoude-met-acti-
viteiten om de hoek, ga zo maar 
door.
Ik was ook sceptisch over dat 
nieuwe stuk Velsen. Wat kon dat 
nou wezen? Uit de klei getrok-
ken nieuwbouw! Met z’n drem-
pels – ‘kamelendorp’ zeggen de 
bezoekers – en daar zit ‘m de 
kneep. Want Velserbroek is voor 
de bewoners; de gezellige door-
loopjes; de fiets- en wandelpro-
menade; de watertjes en sloot-
jes, dat is één grote speeltuin 

voor de kinderen en de wan-
delaars. Je tuin te klein voor 
de barbecue met 30 personen: 
dan pak je toch het veld voor 
de deur? Zomers zwemmen en 
’s winters schaatsen, dat is hier 
heel gewoon. 
Ik sta de zwanen te voeren in 
de winter, ’s avonds zie ik bij de 
laatste wandeling de maan in 
het water schijnen, in het voor-
jaar loopt dezelfde zwanenfami-
lie door het hele dorp. Iedereen 
stopt en geniet. Dit is een va-
kantiedorp bij uitstek.
En langzamerhand worden de 
bezoekers  steeds enthousias-
ter…
Dus mensen, kom en zet je bril 
op, voor een heel andere kijk op 
dat dorp in de polder. 

Groeten uit Velserbroek

IJmuiden – De politie kreeg 
maandagavond een melding 
van een aanrijding met letsel 
op de Heerenduinweg tussen 
een personenauto en een fiet-
ser. De fietser, een 12-jarige jon-
gen, had door de aanrijding last 
van zijn arm. Hij is naar een zie-
kenhuis vervoerd. De bestuurder 
van de auto, een 19-jarige IJmui-
denaar, bleek een nepwapen en 
een luchtbuks met munitie in zijn 
auto te hebben liggen. Hij is aan-
gehouden op grond van de Wet 
Wapens en Munitie en ingeslo-
ten voor nader onderzoek.

Aanrijding 
met letsel 
en verboden 
wapenbezit

IJmuiden - Op het bedrijfs-
terrein van Tata Steel is dins-
dagavond de schoorsteen van 
de voormalige Salpeterzuurfa-
briek met explosieven gesloopt. 
De schoorsteen was een van de 
laatste overblijfselen van DSM 
Agro dat binnen de bedrijfspoor-
ten van Tata Steel was gevestigd. 
De vestiging van DSM Agro is in 
december 2009 gesloten. De 110 
meter hoge schoorsteen was in 
1966 gebouwd en had een di-
ameter van circa vijf meter. De 
schoorsteen is op een hoogte 
van dertig meter ingezaagd en 
vervolgens is het bovenste deel 
met explosieven neergehaald. 
Dankzij deze werkmethode bleef 
de gevarenzone rond de schoor-
steen beperkt tot tachtig me-
ter. De resterende dertig meter 
wordt met een speciale sloop-
machine ‘afgeknabbeld’. Binnen
veertien dagen zal de schoor-
steen volledig zijn opgeruimd. 
De sloop van resterende gebou-
wen van DSM Agro duurt nog 
tot eind 2011. (foto: Tata Steel)

Schoorsteen 
tegen de vlakte

Slachtoffer babbeltruc
IJmuiden - Een 89-jarige dame is 
vorige week zaterdag het slacht-
offer geworden van een babbel-
truc. Zij werd rond 10.45 uur ge-
beld door een man die vertel-
de van een bank te zijn. De man 
vertelde dat er twee bankpasjes 
van haar gevonden waren. Vlak 
daarna werd de bejaarde dame 
gebeld door een vrouw die naar 
haar pincode vroeg om de bank-
pasjes te blokkeren. De 89-jari-
ge vrouw heeft deze niet afgege-
ven. Kort hierop werd er bij haar 
woning aan de Grote Beerstraat 
aangebeld door twee onbekende 
vrouwen waarvan er één de be-
woonster aan de praat hield. De 
ander heeft in de tussentijd twee 
antieke kopjes, sieraden en een 
bankpasje gestolen van de be-

woonster. De twee vrouwen zijn 
in onbekende richting vertrok-
ken. Een paar uur later werd een 
81-jarige inwoonster van IJmui-
den eveneens slachtoffer gewor-
den van een babbeltruc aan de 
Eenhoornstraat. Van de vrouwen 
is bekend dat één van hen rond 
de 30 is, een lichtgetinte huids-
kleur en donker haar heeft. De 
tweede vrouw is jonger, rond de 
20. Ook zij heeft dezelfde huids- 
en haarkleur. De politie wil de-
ze dames graag aanhouden en 
is daarom op zoek naar getuigen. 
Mogelijk dat de vrouwen eerder 
die middag in de omgeving heb-
ben rondgelopen. Informatie kan 
worden doorgegeven aan de po-
litie in IJmuiden via het telefoon-
nummer 0900-8844.
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Agressieve bestuurder 
op scootmobiel gezocht
IJmuiden - De politie is op zoek 
naar een nog onbekende ou-
dere meneer in een scootmo-
biel. Deze meneer zou zich vori-
ge week woensdagmiddag rond 
15.00 uur zeer agressief gedragen 
hebben tegen een 14-jarig meis-
je uit IJmuiden. Het meisje fiets-
te met een vriendin over de Lange 
Nieuwstraat, toen de bestuurder 
van de scootmobiel op onbeleef-
de wijze duidelijk maakte dat hij er 
langs wilde. Blijkbaar ging het de 
man niet snel genoeg, want toen 
hij de meisjes op de fiets passeer-

de, gaf hij een duw waardoor het 
14-jarige meisje ten val kwam. Zij 
heeft hierbij een schaafwond aan 
haar gezicht opgelopen en haar 
fiets raakte beschadigd. De man is 
doorgereden. De scootmobiel van 
de man was bruinig van kleur en 
er zat een zuurstoffles achterop. 
De politie komt graag in contact 
met de betreffende meneer. Men-
sen die iets gezien hebben of die 
weten om wie dit mogelijk gaat, 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie in IJmuiden via 
het telefoonnummer 0900-8844.

Driehuis aan tafel
Driehuis - Driehuis aan Tafel, 
met 300 volwassenen en 50 kin-
deren, was naast de zeepkisten-
race het hoogtepunt van de tien-
de editie van Dorpsfeest Drie-
huis. 
Vanwege het matige weer mocht 
voor de eterij de kerk gebruikt 
worden, wat een zeer speciale 
sfeer opleverde. Maat 6 zorgde 
voor de muzikale omlijsting. Het 
‘Stand by me’, dat massaal door 

de Driehuizenaren werd meege-
zongen, leverde een kippenvel-
momentje op. Na de maaltijd, 
opnieuw belangeloos verzorgd 
door kookclub Quisnix, werd de 
kerk spontaan door een groot 
aantal vrijwilligers weer schoon-
gemaakt. 
Stichting Dorpsfeest Driehuis zal 
als dank voor de gastvrijheid een 
donatie aan de kerk doen. (Foto: 
Ronald Koetzier)

Voetbalkampioenen Jan 
Campert in het zonnetje
Driehuis - De jongens en meis-
jes van Jan Campertschool uit 
groep 6, die meegespeeld heb-
ben met het schoolvoetbal dit 
jaar, werden nog één keer ge-
huldigd door hun school. 
Onder grote belangstelling wer-
den de prijzen uitgereikt door 
twee lokale voetbalcoryfeëen, 
namelijk de nu al legendari-

sche Anthony Correira van Tel-
star en de topscorer van de 
IJmond, Henk Swier. Alle spelers 
en speelsters kregen een trofee 
uitgereikt, die tot in de lengte 
der dagen op de slaapkamer zal 
staan. Beide teams bereikten de 
landelijke finaledag in hun cate-
gorie. De jongens werden zelfs 
kampioen van district West I.

Nieuw speeltoestel De Boekanier
IJmuiden – Vorige week woensdag heeft basisschool De Boekanier het speeltoestel ‘de Olifantenbas-
ket’ in gebruik genomen. De basket was geschonken door de Johan Cruijff Foundation in het kader van 
School in Beweging. De Boekanier kreeg het speeltoestel niet zo maar. Er moest een onderzoek gedaan 
worden over het huidige sport- en spelaanbod en leerlingen mochten verbeteringen aangeven. Groep 
7a van Ellis heeft het project namens de school uitgevoerd. De klas had een mooi videofilmpje gemaakt 
waarin leerlingen vertelden waarom de Olifantenbasket er moest komen. De Johan Cruijff Foundation 
reageerde positief op de presentatie, dit tot grote vreugde van de kinderen.

Klein Orkest en 
knutselen op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 3 juli is 
op Informatieboerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude een concert van 
Klein Orkest Irene. Dit jeugdor-
kest uit Sint Pancras speelt di-
vers repertoire voor jong en oud. 
Het gratis concert begint om 
13.00 uur. Bij goed weer is het 
concert op het erf en anders in 
de boerderij.  

Op Informatieboerderij Zorg-
vrij in Spaarnwoude is iedere 
woensdagmiddag een knutsel-
activiteit. In juli en augustus wor-
den leuke boerderijdieren van 
papier gemaakt. Tussen 13.30 
en 15.30 kan voor twee euro een 
koe, kip, varken of schaap wor-
den geknutseld. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Driehuis - Vanaf 18 september 
staat de bijzondere tentoonstel-
ling Nachtbrakers in het Pieter 
Vermeulen Museum. Deze prach-
tige productie over de uilen die je 
in Nederland tegen kunt komen, 
zal nadat hij te bewonderen is ge-
weest in Natuurmuseum Fryslan, 
Natura Docet en het Natuurhisto-
risch Museum Rotterdam voor de 
laatste maal worden opgebouwd 
in Driehuis. De tentoonstelling is 
in tegenstelling tot veel tentoon-
stellingen van het Pieter Vermeu-
len Museum niet alleen leuk en 
interessant voor kinderen maar 
ook uiterst geschikt voor vol-
wassenen. In de tentoonstelling 
komen de bosuil, de velduil, de 
steenuil, de ransuil en de kerkuil 
ruimschoots aan bod. Bij de en-
tree van de tentoonstelling wil het 
museum een vitrine plaatsen met 
allemaal uitheemse en bijzonde-
re opgezette uilen (deze hoeven 
dus niet uit Nederland afkomstig 
te zijn). Het museum beschikt uit 
de eigen collectie over een steen-
uil en meerdere opgezette kerk-
uilen, ransuilen en bosuilen maar 
het museum wil uiteraard zoveel 
mogelijk verschillende uilen aan 
haar bezoekers tonen. Hebt u nog 
een bijzondere  (opgezette) uil in 
uw bezit? Laat het weten via in-
fo@pieter-vermeulen-museum.nl 
en zij zullen uw uil, uiteraard on-
der veilige omstandigheden, ten-
toonstellen.

Pieter 
Vermeulen 
Museum 
zoekt uilen

Gezocht: kentekendief 
IJmuiden - In de nacht van za-
terdag op zondag kwam er rond 
03.00 uur een telefoontje binnen 
bij de meldkamer van deplitie 
dat er een persoon kentekenpla-
ten aan het stelen was van au-
to’s. 
De meldkamercentralist seinde 
direct politiemensen in die in de 
buurt waren, waarop er een on-
derzoek werd ingesteld. 

Van één auto bleken beide ken-
tekenplaten te zijn ontvreemd. 
Een getuige verklaarde een 
blanke man met een slank pos-
tuur en een spijkerbroek gezien 
te hebben. 
Mensen die wellicht iets gezien 
hebben worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in IJmuiden via het telefoonnum-
mer 0900-8844.
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D. de Greef, Daltonstraat 14, IJmuiden: 1 uur gratis piste Snow Planet. G.J. van Alphen, Minister van Houtenlaan 
104, Velsen-Zuid: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. P. Schuijer-v. Vleuten, De Kamp 10, 
Velserbroek: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. J. Broek, Willebrordstraat 6, IJmuiden: cadeaubon Mara 
Home Decorations t.w.v. E7,50.  B. van Wijnen, Olijfboomhof 7, IJmuiden: Cadeaubon t.w.v. 20 euro te besteden bij 
Xanadu te IJmuiden. L. Grootveld-Ket, Merwedestraat 86, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smulll Snacks.

Winnaars van de vorige puzzel:

de oplossing van de vorige puzzel is: bloembollenkWeker. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

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

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

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

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 18 juli 2011 naar Weekblad  
de Jutter & de Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 Hb iJmuiden of mail uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

KRUISWOORDPUZZEL
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Onderzoek bezuinigingen 

Resultaten Burgerpanel
Verkoop van niet strategisch vast-
goed en bezuinigen op de amateur-
kunst en op de kunsteducatie: deze 
onderwerpen kwamen als top drie 
van bezuinigingsmaatregelen uit 
het burgerpanel.

In opdracht van de gemeenteraad van 
Velsen heeft het marktonderzoeksbu-
reau Trendview een onafhankelijk on-
derzoek gedaan door het burgerpanel 
in te schakelen. Daarbij is gevraagd 
naar de mening van de inwoners naar 
de bezuinigingen die bij de behande-
ling van de Voorjaarsnota op donder-
dag 30 juni en 14 juli in het raadsplein 
aan de orde moeten komen. De raads-
leden nemen de uitslag van dit onder-
zoek mee in hun afweging bij het ma-
ken van de noodzakelijke keuzes. In 
totaal hebben 1484 van de 2205 leden 
van het Burgerpanel de vragenlijst in-
gevuld, hetgeen neerkomt op 67 pro-
cent. 

Het burgerpanel kreeg verschillende 
onderwerpen voorgelegd met de vraag 
of de gemeente Velsen hier wel of niet 
op moet bezuinigen. Deze onderwer-
pen varieerden van subsidies op be-
vordering van economische zaken, re-
creatie en toerisme, bezuinigingen op 
werkgelegenheid en inkomen, maat-
schappelijke zorg, culturele en wel-
zijnswerk, sport tot het onderhoud 
openbare ruimte en verkoop niet stra-

tegisch vastgoed. Ook is gevraagd om 
een algehele voorkeur aan te geven van 
dertien onderwerpen waarop de ge-
meente zou kunnen bezuinigen. Hier-
uit kwam de top drie van maatregelen 
in de ogen van de bewoners: verkoop 
niet strategisch vastgoed, bezuini-
gen op de amateurkunst en op de kun-
steducatie. 

Daarna volgen bezuinigingen op de po-
diumkunsten, de musea, economische 
zaken, recreatie en toerisme, peuter-
speelzaalwerk, openbare ruimte, de 
bibliotheek, de sport, de maatschappe-
lijke zorg en werk en inkomen (socia-
le werkvoorziening en bijzondere bij-
stand). Als laatste noemen de inwo-
ners het verhogen van de gemeentelij-
ke belasting.

Tot slot konden de inwoners nog hun 
op- en aanmerkingen kwijt over de ge-
noemde vragen. Deze varieerden van 
kritische opmerkingen over bezuini-
gingen, waarderingen over de raadple-
ging van de inwoners tot nieuwe idee-
en zoals minder openbare verlichting 
en het zelf schoonhouden van de om-
geving.

De rapportage ‘Onderzoek Bezuinigin-
gen’ is te downloaden op www.velsen.
nl. Daarnaast liggen leesexemplaren 
ter inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis en bij de bibliotheken.

Burgernet verwelkomt 
15.000ste deelnemer
De heer Van der Ree uit IJmui-
den mag zich de 15.000ste deelne-
mer van het Burgernet Kennemer-
land noemen. Op vrijdag 24 juni is 
hij in het zonnetje gezet door bur-
gemeester Franc Weerwind en po-
litiedistrictschef Peter Holla. Hij 
ontving een bos bloemen en een 
complete SelectaDNA-kit.

Burgemeester Weerwind is blij met de 
deelname van veel inwoners uit Vel-
sen aan Burgernet: ,,Het is een uitste-
kende kans voor iedereen om een po-
sitieve bijdrage te leveren aan een vei-
lige samenleving. Niet alleen als on-
dersteuning bij het oplossen van mis-
drijven, maar ook bij het opsporen 
van mensen die vermist zijn. Zo zijn 
in Velsen sinds de invoering van Bur-
gernet in april al vier vermiste perso-
nen snel en veilig teruggevonden. Dat 
is fantastisch voor alle betrokkenen.’’

Vanaf 14 maart konden de inwoners in 
de regio Kennemerland zich aanmel-
den; dit gebeurde in een hoog tempo. 

Sinds 9 april 2011 kunnen acties wor-
den uitgezet zodra zich een geschikte 
melding voordoet.

Burgernet maakt gebruik van een te-
lefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de ge-
meente. De centralist van de politie-
meldkamer start, na een melding, een 
Burgernetactie op. Deelnemers krij-
gen een ingesproken bericht via de 
(mobiele) telefoon of een tekstbericht 
per SMS. Zij kunnen helpen bij het 
zoeken naar bijvoorbeeld een vermist 
kind, maar ook bij het oplossen van 
een misdrijf. En bij een hartstilstand 
kunnen zij alvast eerste hulp verle-
nen. In een crisissituatie, zoals bij een 
gifwolk, ontvangen deelnemers infor-
matie en instructies. Hoe meer men-
sen worden ingeschakeld, hoe beter 
het systeem werkt. Daarom is het be-
langrijk dat heel veel mensen aan Bur-
gernet gaan deelnemen. 

Zie ook www.burgernetkennemer-
land.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

SelectaDNA is een onzichtba-
re vloeistof met een unieke code 
en een stof die oplicht onder UV-
licht. Die informatie kan worden 
uitgelezen, waarmee de herkomst 
van de goederen snel te achterha-
len is. Deelnemers aan Burgernet 
kunnen de SelectaDNA-kit met 
korting bestellen via www. 
burgernetkennemerland.nl

Subsidie voor aanvragen 
gemeentelijke monumenten
Bent u eigenaar van een ge-
meentelijk monument en wilt u 
aan uw woning onderhoud- en  
restauratiewerkzaamheden uit-
voeren, dan kunt u daar subsi-
die voor krijgen van de gemeen-
te Velsen.
 
Het Monumentenfonds Velsen stelt 
subsidie beschikbaar voor onder-
houd en restauratie van gemeente-
lijke monumenten. Voordat een aan-
vraag tot subsidie in behandeling 
kan worden genomen, moet u eerst 
een omgevingsvergunning hebben. 
Deze kunt u aanvragen via www.om-
gevingsloket.nl. 

Het budget is beperkt, de aanvra-
gen worden in volgorde van binnen-
komst behandeld. 

De voorwaarden waaraan een aan-
vraag tot subsidie moet voldoen, 
staan in de ’Subsidieverordening 
Monumenten Velsen’. Deze kunt u 
opvragen bij de afdeling Monumen-
tenzorg van de gemeente Velsen of 
via www.velsen.nl. 

U kunt aanvraagformulieren opvra-
gen via monumenten@velsen.nl. 
Binnenkort kunt u deze formulieren 
downloaden via de bovengenoemde 
website.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl30 juni 2011

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 2 juli: Jaarmarkt Kennemerlaan, IJmuiden
• Zaterdag 9 juli: Turn Up The Beach, stand van IJmuiden aan Zee
• Zondag 10 juli: Braderie, boulevard IJmuiden aan Zee

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Pierenbadjes vol en schoon
De pierenbadjes in Velserbeek (Vel-
sen-Zuid) en in het Burgemeester  
Rijkenspark (Santpoort-Zuid) wor-
den jaarlijks in het voorjaar schoon-
gemaakt en met schoon water ge-
vuld. Dit gebeurt pas als de buiten-
temperatuur tot boven de 20 graden 
is gestegen. Meestal is dit rond half 
mei, wanneer ook het openlucht-
zwembad opengaat. De badjes krij-
gen drie keer per week schoon wa-
ter met chloor en het water wordt re-
gelmatig gecontroleerd. De pieren-
badjes blijven gevuld tot aan het eind 
van de zomervakantie of zolang het 
mooie weer aanhoudt. Als het na de 
grote vakantie ook nog mooi weer is, 
worden de badjes op woensdag en in 
het weekend gevuld.

Verkeersadvies

Dancefestival op 9 juli
Zaterdag 9 juli is het strand 
van IJmuiden aan Zee het po-
dium voor het nieuwe beache-
vent Turn Up The Beach van Ra-
dio 538. Dit festival vindt plaats 
van 15.00 tot 23.00 uur. Zowel 
met de auto, het openbaar ver-
voer, de fiets of te voet is het eve-
nement goed bereikbaar. De Hee-
renduinweg in IJmuiden wordt 
rond 12.00 uur vanaf de Kruis-
berglaan afgesloten voor ver-
keer. Dit om ervoor te zorgen dat 
bij eventuele calamiteiten een 
vrije ruimte voor hulpverleners 
mogelijk is. 

Op de fiets of lopend
Zorg dat je via de Kennemerboule-
vard komt. Alleen via die route is het 
evenement bereikbaar. Hier is een 
ruime parkeergelegenheid voor fiet-
sen. Let op de aanwijzingen.

Gebracht en/of gehaald
Dan is het verstandig om je te la-
ten afzetten bij de Kiss ‘n Ride. Volg 
hiervoor de borden. Het beste is om 
je hier ook weer op te laten halen. 
Vooral bij het wegrijden is file moge-
lijk, dus hou daar rekening mee.

Met de auto
Borden volgen richting Turn Up The 
Beach. In IJmuiden staan ook ver-
keersregelaars die je naar de dichtst-
bijzijnde parkeerplaatsen zullen lei-
den. Er is uiteraard voldoende par-
keergelegenheid. Parkeer op de aan-
gegeven terreinen. Verkeerd gepar-

keerde auto’s worden zonder par-
don weggesleept! Om te voorkomen 
dat de toegangswegen vollopen, kom 
zo vroeg mogelijk. Op de parkings 
staan herkenningsborden, zodat aan 
het eind van het evenement de au-
to makkelijk terug te vinden is. Een 
parkeerkaart voor de hele dag kost 
10 euro. 

Openbaar vervoer
Plan zorgvuldig je reis van tevoren 
of vraag reisinformatie op via 0900-
9292 (0,70 cent p/m). Na het eve-
nement zijn er beperkte OV-moge-
lijkheden (Turn Up The Beach is 
om 23.00 uur afgelopen). Kun je na 
23.00 uur niet meer met het OV naar 
huis? Je kunt ook een taxi nemen die 
op de taxistandplaats vlakbij staat. 
Tip voor een veilige thuiskomst: zorg 
dat je op tijd vertrekt van Turn Up 
The Beach zodat je op tijd bent voor 
je laatste aansluiting.

Kijk voor meer informatie op www. 
turnupthebeach.nl

Aanleg haltes HOV Velsen
De bushaltes van lijn 74 en 75 aan 
de Orionweg (Dennekoplaan) en 
het Zeewijkplein worden begin 
juli geschikt gemaakt voor HOV 
Velsen. De bestrating wordt aan-
gepast. Dit duurt ongeveer vijf 
dagen per halte. 

HOV-haltes bieden meer voorzie-
ningen dan de huidige bushokjes. 
Ze krijgen een fietsenstalling en 
een elektronisch informatiepaneel 
dat de aankomst- en vertrektijd van 
de eerstvolgende bus aangeeft. Het 
vervangen van de bushalte, dat wil 
zeggen het weghalen van het huidi-
ge bushokje en het plaatsen van de 
nieuwe HOV-halte, vindt na de zo-
mervakantie plaats.

De werkzaamheden zijn onderdeel 
van de aanleg van een snelle busver-
binding door de gemeente Velsen. 
Die wordt uitgevoerd in samenwer-
king met de provincie Noord-Hol-
land. Hij sluit aan op het HOV-net-

werk van de Metropoolregio Am-
sterdam, en is daarmee een alterna-
tief voor de auto. De nieuwe verbin-
ding zorgt voor een betere bereik-
baarheid van IJmuiden en heeft een 
positief effect op de economische 
ontwikkeling van de regio. Een bij-
komend voordeel voor Velsen is dat 
de verbetering van de infrastructuur 
in de gemeente eerder kan plaats-
vinden dan gepland. De gemeen-
te Velsen wilde al langer investeren 
in de verbetering van de Kromhout-
straat, de Lange Nieuwstraat, de ro-
tonde Santpoortse Dreef/Hagelin-
gerweg en het kruispunt Plein’45/
Lange Nieuwstraat, maar tot nu toe 
was hiervoor geen geld. Deze verbe-
teringen kunnen nu worden meege-
nomen bij de aanleg van de nieuwe 
HOV-verbinding.

Op dit moment is de exacte planning 
voor elke halte nog niet bekend. De-
ze wordt gepubliceerd op de website 
www.hovvelsen.nl.

Bomen geïnventariseerd
De gemeente Velsen wil een dui-
delijke, zo eenvoudig mogelijke 
procedure voor kapvergunningen. 
Om te voorkomen dat waardevol-
le of monumentale bomen zonder 
vergunning worden gekapt, wor-
den die bomen geïnventariseerd, 
zowel in de openbare ruimte als op 
particulier terrein. Velsen-Noord 
is het eerst aan de beurt. 

Naast bomen in de openbare ruim-
te staan er ook waardevolle bomen 
op particulier terrein. Vanaf dinsdag 
5 juli worden ook deze bomen geïn-
ventariseerd. Als medewerkers van 
de gemeente bomen zien die in aan-
merking lijken te komen, dan wordt 
contact gelegd met de bewoners met 
het verzoek of zij de bomen mogen 
komen beoordelen. Deze medewer-
kers kunnen zich legitimeren. Bij de 
beoordeling wordt ook bekeken of de 
boom ziek is of mogelijk een veilig-

heidsrisico is voor de directe omge-
ving.

Waardevolle bomen zijn minimaal 
50 jaar en monumentale bomen mi-
nimaal 80 jaar oud. Daarnaast wordt 
ook gekeken of de boom deel uit-
maakt van een monumentale omge-
ving of dat er zeldzame planten of 
dieren in leven. Alle criteria zijn te-
rug te lezen op www.velsen.nl. Daar 
is ook de planning te vinden in welk 
gebied wanneer geïnspecteerd gaat 
worden. Op 6 juli wordt begonnen in 
Velsen-Noord.

Niet alle locaties in Velsen worden 
beoordeeld. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de bomen in Spaarnwoude, het 
Tata Steel-terrein en in het duinge-
bied. Op basis van de inventarisa-
tie legt het college in september een 
advies en voorstel aan de gemeente-
raad voor.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

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

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

ReinUnie

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

Sociale Zaken

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

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

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

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, 
openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u 
zich wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid
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Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben naar aanleiding van de asfalteringswerkzaam-
heden op de Kanaaldijk besloten: 

-  Op de Minister van Houtenlaan, tussen het Pontplein 
en Waterloolaan, een inhaalverbod in te stellen door 
middel van het wijzigen van de onderbroken asstreep 
in een doorgetrokken asstreep zoals bedoeld in artikel 
76 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 (Rvv ’90);

-  een voetgangersoversteekplaats aan te leggen door 
middel van het aanbrengen van een zebramarkering 
aan de zuidkant van de Minister van Houtenlaan te 
Velsen-Zuid, zoals bedoeld in het tweede lid van
artikel 49 (Rvv ’90) en het plaatsen van een bord L02 
(2x),zoals bedoeld in bijlage 1 (Rvv ’90).

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 20 juni tot en 
met 24 juni 2011 de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning op grond van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.
w11.000417  Wijnoldy Danielslaan 36 Santpoort-Zuid

het kappen van een boom (20/06/2011)
w11.000416  Stationsweg 57 Velsen Zuid

het verhogen van een berging (20/06/2011)
w11.000415  Litslaan 21 Santpoort-Zuid

het kappen van een boom (20/06/2011)
w11.000414  Krommeweid 16 Velserbroek

het plaatsen van een dakkapel (20/06/2011)
w11.000423  Radarstraat 7 IJmuiden

het slopen van een schoolgebouw 
(21/06/2011)

w11.000422  Narcissenstraat 34 Santpoort-Noord
 het veranderen en vergroten van een 
woning (21/06/2011)

w11.000421  Siriusstraat 13 IJmuiden
 het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker (21/06/2011)

w11.000420  Industriestraat 18 IJmuiden
het verwijderen van asbest (21/06/2011)

w11.000419 2 x  Hoofdstraat ong., Duin en
Kruidbergerweg ong.,
Velserenderlaan ong. Santpoort

 het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
van enkele weilanden t.b.v. dorpsfeest 
Santpoort (21/06/2011)

w11.000418  Van Dalenlaan 388 Santpoort-Zuid
 het wijzigen van een praktijkruimte 
(21/06/2011)

w11.000428  Fregat 59 Velserbroek
 het plaatsen van een dakopbouw 
(22/06/2011)

w11.000427  Herenlaan 1 IJmuiden
 het slopen van een asbesthoudend 
tuinhuisje (22/06/2011)

w11.000426  Overbildtweg 13 Santpoort-Noord
 het kappen van een boom en een
ligusterhaag (22/06/2011)

w11.000431  Kennemergaardeweg 1 Santpoort-
Noord
het vergroten van een dakkapel 
(23/06/2011)

w11.000430  Dokweg 6 IJmuiden
het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 
(23/06/2011)

w11.000429  Ans Rosendahstraat ong. Velserbroek 
t.h.v. nr. 21
het kappen van een boom (23/06/2011)

w11.000436  Oude Pontweg 161 Velsen-Zuid
het plaatsen van een woonwagen 
(24/06/2011)

w11.000435  Trompstraat 97 IJmuiden
het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 
(24/06/2011)

w11.000434  Ir. Krijgerstraat ong. Velsen-Noord 
(t.o. nr. 7)
het kappen van een boom (24/06/2011)

w11.000433  Kluut ong Velserbroek (bij speelplek)
het kappen van een boom (24/06/2011)

w11.000432  Ladderbeekstraat ong. Velsen-Noord
het kappen van 3 bomen (24/06/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond 
van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:
w11.000320  Trompstraat ong. IJmuiden

het oprichten van een bedrijfs-
verzamelgebouw (02/05/2011)

w11.000327  Genieweg 50 Velsen-Zuid
het vergroten van het bestaande
restaurant in boerderij Zorgvrij en het 
vergroten van een raamopening in de 
voorgevel (09/05/2011)

Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken

W11.000388  Hoofdstraat 185 Santpoort-Noord
het veranderen van een kaaswinkel in 
pannenkoekenhuisje (07/06/2011)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 

inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

bouwvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-4-2011  Hoofdstraat 248 Santpoort-Noord

het veranderen en vergroten van een 
hotel (28/06/2011)

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000270  Kaarweg ong. en Loggerstraat ong 
IJmuiden
het plaatsen van hekwerken tbv 
afsluiten kadeterrein (22/06/2011)

w11.000311  Betelgeuzestraat 16 IJmuiden
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw (22/06/2011)

w11.000312  Reyndersweg ong. Velsen-Noord
het maken van 3 afsluitbare werk-
inritten ivm onderhoud 3 nog te 
bouwen windturbines (27/06/2011)

w11.000314  Hofgeesterweg 75 Velserbroek
het plaatsen van een tijdelijke 
erfafscheiding (22/06/2011)

w11.000322  Kolebossenlaan ong. IJmuiden
het kappen van 1 abeel (27/06/2011)

w11.000325  Hofdijklaan 51 Driehuis
het intern veranderen van een woning 
(24/06/2011)

w11.000328  Bloemstraat 90 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (27/06/2011)

w11.000329  Minister Lelylaan 6 Velsen-Zuid
het maken van een kelder (27/06/2011)

w11.000335  Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis
het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen (27/06/2011)

w11.000337  Meervlietstraat 127 Velsen-Zuid
 het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (28/06/2011)

Evenementen

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

i11.04332  Westlaan 42, Villa Westend Velserbroek
Beachparty 25 jaar Velserbroek en 
Slaperdijkfestival op 9 en 10 juli 2011, 
(20 juni 2011).

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:
i11.006061  Groeneweg 80 Ijmuiden

uitoefenen van een horecabedrijf,
(21 juni 2011).




